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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
11/2009. számú 

 
J E G Y ZŐK Ö N Y V E  

 
Készült: 2009. szeptember 15-én 1600 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

Ülés helye: Önkormányzat tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport u. 1. 

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc    polgármester  
 Csehek József  képviselő 
 Dávid Imre  képviselő 
 Dudás Gergely   képviselő 
 Féjáné Záhorszki Mária  képviselő 
 Hámori Imréné  képviselő 
 Loksa János   képviselő  
 Torma Andrea  körjegyző 
 
Igazoltan távol,illetve később érkezik: Balázs János Ferenc alpolgármester 

 
Meghívott vendégek: Csáthy Rudolf polgárőrség elnöke  
 Balázsné Juhász Andrea Tolmács, Szurdok u. 7. sz. alatti lakos – 10. napirend 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket, valamint Csáthy Rudolf polgárőrség elnökét. Megállapítja, hogy a 
8 fő képviselő-testületi tagból 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Dávid Imre képviselő és Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
legyen. A javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendekre vonatkozó egyéb javaslata a polgármesternek volt: javasolja, hogy a 6. napirendi 
pontot az „Egyebek” napirend után tárgyalják, mivel a témában nagyobb ismerettel rendelkező 
Balázsné Juhász Andrea, valamint Balázs János alpolgármester várhatóan az esti órákban, az ülésünk 
vége felé fog megérkezni. Ezen kívül javasolja, hogy az „Egyebek” napirend között szereplő 
környezetvédelmi nap megszervezését a napirend előtti tájékoztató után, elsőként tárgyalják, 
tekintettel a meghívott vendégre. A Képviselő-testület – egyhangúlag elfogadva – az alábbi napirendi 
pontokat tárgyalja: 
 
Napirend Előterjesztő 
Napirend előtt 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről,                                    Hajnis Ferenc polgármester 
a határozatok végrehajtásáról 
 
      9.  Egyebek - Környezetvédelmi nap megszervezése                           Hajnis Ferenc polgármester 
 

1. Tolmács Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Hajnis Ferenc polgármester 
módosítása 

 
2. Beszámoló az önkormányzat 2009. év költségvetésének Hajnis Ferenc polgármester 

I. félévi teljesítéséről 
 

3. Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének Hajnis Ferenc polgármester 
módosítása 
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4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  Hajnis Ferenc  

2010. évi fordulójához történő csatlakozás polgármester 
 

5. A 432/6 helyrajzi számú beépítetlen telek esetleges visszavásárlása Hajnis Ferenc  
(beépítési kötelezettség nem teljesítése miatt) polgármester 

 
7. Rétság Rendőrkapitányság kapitányságvezető Hajnis Ferenc  

kinevezése – véleményezés polgármester 
 

8. Temetői fák kivágása – árajánlatok megtárgyalása, Hajnis Ferenc  
kivitelező kiválasztása (szóbeli előterjesztés) polgármester 

 
9. Egyebek Hajnis Ferenc 

(szóbeli előterjesztések) polgármester 
 

6.  Pályázaton való részvétel, pályázatok benyújtása Hajnis Ferenc  
- IKSZT 2. forduló polgármester 
- TÁMOP 6.1.2. 

 
 
 
Napirend előtt       Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről,  

a határozatok végrehajtásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megkeresett minket a rétsági önkormányzat a rendezési tervük tervezett módosításának 
véleményezésével kapcsolatban, mivel szomszédos település vagyunk. A módosítás nem érinti a 
településünket, illetve velünk szomszédos területet, hanem arra vonatkozik, hogy szeretnének egy 
CBA üzletet építeni. Megküldtük a véleményünket, hogy részünkről kifogás nem merült fel. 
A faluház akadálymentesítésével kapcsolatos pályázatunkról: hiánypótlásra szólítottak fel minket, 
melyben felsorolták azokat a dolgokat, amiket nem támogatnak, ezért ki kellett venni a 
költségvetésből. Kötelező a rehabilitációs szakmérnök alkalmazása, de ők ennek ellenére felülbírálták 
a szakember véleményét. Ahogy előírták, kivettük a költségvetésből azokat a tételeket, amiket 
megjelöltek. Az így átdolgozott költségvetést elküldtük nekik, de ezáltal több mint 20%-os 
költségcsökkentést hajtottunk végre, és így a pályázatunkat elutasították. Tehát a közreműködő 
szervezet javasolt bizonyos csökkentéseket, amiket végrehajtottunk, utána pedig elutasították a 
pályázatunkat. A MAPI azt javasolta, hogy fellebbezzük meg ezt a döntést, amit a segítségükkel és a 
rehabilitációs szakmérnök szakvéleményével együtt megtettük. Ezt a panaszlevelet elküldtük az NFÜ-
höz. Ha nem érünk el semmit a fellebbezésünkkel, akkor ismételten beadjuk a pályázatunkat az 
akadálymentesítésre, egy új pályázatként. Ennek előkészítését már elkezdtük, hiszen nem tudjuk, 
mikorra várható döntés a fellebbezésünk ügyében, ezért úgy gondoltuk, hogy biztos, ami biztos, 
legyen bent újból a pályázatunk a csökkentett tartalommal. Nem értem, hogy egy rehabilitációs 
mérnök szakvéleményét miért bírálják felül!? 
Többen panaszkodtak, hogy községünkben több terület nagyon gazos és tegyünk valamit. El kell 
mondanom, hogy egy ilyen eljárás elég bonyolult és nem megy egyik napról a másikra. Először fel 
kell szólítani a terület használóját, hogy gyommentesítse a területet, és ha ennek határidőre nem tesz 
eleget, utána el lehet rendelni a közérdekű védekezést, amit az önkormányzatnak el kell végeztetnie, és 
ki kell fizetnünk a vállalkozónak a díját. Ezt a tényt közölnünk kell a növényvédelmi hatósággal, és az 
ő hatáskörük a tulajdonossal szembeni bírság kiszabása. Az önkormányzat költségét pedig adók 
módjára lehet behajtani, ha a tulajdonos nem fizeti ki. Remélem, hogy be tudjuk valamilyen módon 
hajtani. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Ezt csak belterületen lehet elrendelni? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, a külterület ilyen szempontból nem a jegyző hatáskörébe tartozik. A külterületet a Földhivatal 
ellenőrzi. 
A következőkről szeretném tájékoztatni a képviselőket: annak idején döntöttünk a 288/1 hrsz-ú 
önkormányzati földterület értékesítéséről. Tudtuk, hogy erről a területről nyílik egy pince, ami a 
szomszédos lakóház alá nyúlik be. Ennek a pincének egy része beomlott, ezzel kárt okozva a lakóház 
teraszának, hátsó részének. A pince a földhivatali nyilvántartások szerint az önkormányzat 
tulajdonában van, mivel nem szerepel külön helyrajzi számon, és nincs feltüntetve a földhivatali 
térképeken. Az építésügy kereste a pince használóját, aki elismerte, hogy ő használja. Ez azért fontos 
számunkra, mert ha nem ismerte volna el, akkor az önkormányzatot, mint tulajdonost terhelte volna a 
kár megtérítése. Én is nyilatkoztam az építésügyön, hogy a pincét nem az önkormányzat használja, és 
megneveztem a használót. Szerencsére az illető elismerte a használatot, sőt, egy régi adásvételi 
szerződést is bemutatott, hogy ő megvette azt a pincét, így nekünk semmi közünk a káresethez. A 
területet nyugodtan értékesíthetjük a döntésünk alapján. A leendő vevő meg is osztatta a területet úgy, 
ahogy annak idején meghatározta a testület, tehát az árok önkormányzati tulajdonban marad. Egy 
helyrajzi számból három lett. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatását az elmúlt ülés óta történt 
eseményekről és a határozatok végrehajtásáról. 
 
 
 
9. Napirend  Környezetvédelmi nap megszervezése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felkérem Csáthy Rudolf polgárőr egyesület elnökét, hogy a környezetvédelmi napra vonatkozóan 
tegye meg javaslatát.  
 
Csáthy Rudolf polgárőr egyesület elnöke 
Október 10-ét, vagy 17-ét javasolnám, ami szombati nap. Szerintem ekkorra szervezzük meg a 
környezetvédelmi napot, de nekünk – polgárőröknek - inkább a 17-e lenne a jobb időpont. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem megfelelő ez az időpont. Az a szokás, hogy ilyenkor megvendégeljük a résztvevőket. Ez 
most is legyen? A költségeket közösen vállalnánk fel a polgárőrséggel? Ezt a polgárőrök hogy 
tervezték?  
 
Csáthy Rudolf polgárőr egyesület elnöke 
Nem, nem terveztünk megvendégelést, de jó lenne. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mi megszerveznénk, és beszereznénk mindent, aztán a polgárőrséggel felesbe állnánk a költségeket. 
 
Csáthy Rudolf polgárőr egyesület elnöke 
Szerintem a falu lakosai közül többen jönnének el, mint a polgárőrök. A költségek 1/3-át átvállaljuk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Biztos, hogy jönnének a nyugdíjas klub tagjai közül is, és a fiatalok is. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Szerintem fogadjuk el, hogy polgárőrség az 1/3-át fizeti a költségeknek. Nem lesz ez olyan nagy 
összeg! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Összefoglalva: az a javaslatom, hogy a környezetvédelmi nap 2009. október 17-én szombaton kerüljön 
megszervezésre, és megvendégeljük a résztvevőket. A költségek megosztása 70-30 %-ban az 
önkormányzat és a polgárőr egyesület között történik. Elfogadható így a polgárőrségnek? 
 
Csáthy Rudolf polgárőr egyesület elnöke 
Igen. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy a környezetvédelmi nap 2009. október 17-én szombaton kerüljön megszervezésre, 
és a résztvevőket megvendégeljük, melynek költségét 70%-ban az önkormányzat 30%-ban a polgárőr 
egyesület finanszírozza, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
99/2009. (IX.15.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az őszi 
környezetvédelmi nap időpontjaként elfogadja a szervező Polgárőr Egyesület 
által javasolt 2009. október 17-ét. 

A környezetvédelmi napon résztvevők ellátásával (ital, és némi étel, pl. 
virsli) járó költségek 70%-át a képviselő-testület a 2009. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2009. október 17.  
Felelős:   polgármester, és a Polgárőr Egyesület elnöke  

 
 
 
1. Napirend Tolmács Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A testületi ülés előtt a bizottság ülést tartott, melyen megtárgyalták a költségvetés módosításának 
tervezetét. Átadom a szót Loksa János képviselőnek, a bizottság elnökének. 
 
Loksa János képviselő, a bizottság elnöke 
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadhatónak tartja, de javasoljuk, hogy a tájház régi 
tárgyi eszközökkel való feltöltéséhez, a tárgyak esetleges megvásárlásához kerüljön betervezésre 
100.000 Ft. Ez a pénzügyi bizottság kiegészítési javaslata.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Arról van szó, hogy a leendő falumúzeumhoz már most el kell kezdeni bizonyos dolgokat, tárgyakat 
beszerezni, viszont nem mindenki adakozik szívesen önzetlenül. Van, aki elvárja, hogy fizessünk 
azért, amit a rendelkezésünkre bocsát. A bizottság ezért gondolta, hogy legyen 100.000 Ft elkülönítve 
erre a célra. Természetesen ez a keret csak akkor kerül felhasználásra, ha nagyon muszáj. A bizottsági 
ülésen felmerült az is, hogy a tárgyak beszerzésével, és a tárgyakért kifizetendő összegek 
megállapításával bízunk meg egy erre a célra létrehozott ideiglenes bizottságot. Ennek egyik tagja 
Tálas Zoltán, a Településfejlesztési Bizottsági tagja lenne, a másik kettő pedig testületi tag.  
Van- e valakinek ehhez hozzászólása, javaslata?  
 
Hozzászólás, kérdés, vélemény, javaslat  nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy a 2009. évi költségvetés módosítása az előterjesztéshez képest azzal egészüljön 
ki, hogy 100.000 Ft-ot betervezünk a tájház kiállítási eszközeinek beszerzésére, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta rendeletét:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 12/2009. 
(IX.16.) rendelete 
 
(A rendelt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
2. Napirend Beszámoló az önkormányzat 2009. év költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt a napirendet is tárgyalta a bizottság, átadom a szót Loksa Jánosnak, a bizottság elnökének.  
 
Loksa János képviselő, a bizottság elnöke 
A bizottság támogatja és javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy spórolósan gazdálkodtunk. A költségvetésben az a spórolás, hogy a 
betervezett kiadástól kevesebbet használunk fel. A háromnegyed éves beszámolóból fog kiderülni, 
hogy jöttek olyan kiadások is, amit egyáltalán nem terveztünk a költségvetésben (pl.: intézmény 
nyílászáró csere). 
A kastélyra betervezett összeggel kapcsolatban nem igen tudok mit mondani. A II. fokú bíróság ítélete 
augusztus végén lesz jogerős. Most a Legfelsőbb Bíróságon van az ügy, egyelőre nem tudunk róla 
semmit. 
A CÉDE pályázatunk – ravatalozó és temetői gyalogút - forrás hiány végett tartalék listára került. Azt 
mondták, hogy december végén még kaphatunk pénzt, ha marad a keretben, Ebből valósulna meg a 
ravatalozói előtető és a járda. A költségvetésünk állása szerint ezt talán megvalósíthatnánk csak 
önerőből is, de megmondom őszintén, nagyon félek a jövő évi 120 milliárd forintos önkormányzati 
elvonástól, amit a kormány tervez. Véleményem szerint tartalékolnunk kell. 20 évig megvoltunk 
előtető nélkül, még egy évet bírjunk ki, és előbb lássuk a jövő évi költségvetést. 
Az útfelújítás, vagyis az útpadka javítása 1.200.000 Ft-ba került. Ezt elszámítottuk, kicsit nagyobb 
költséggel járt, mint amit terveztünk, de ez szükséges volt, mert valóban balesetveszélyes volt az úttest 
és a padka közötti szintkülönbség. 
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Mi, az intézmény is megpróbálunk spórolni, ahogy megnéztem a teljesítményt, még viszonylag 
alacsonyan vannak a százalékok, ahhoz képest, hogy már szeptember van. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tévedés! Ez az első féléves, tehát a június végéig teljesített tényadatokat tükrözi, és már 
felhasználtátok a tervezet 78 %-át. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A tisztítószert valószínűleg alul terveztük, mert kell még vásárolnunk, hiszen a konyha nagyon sok 
tisztítószert használ. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A 2008. évi felhasználás alapján lett megtervezve az idei évi tisztítószer kiadás, plusz még az 
áremelkedéssel is számoltunk. 
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Hámori Imréné képviselő 
Jövő év januártól úgy fogjuk megvásárolni a tisztítószereket, hogy havonta az intézmény egységeknek. 
Nem fogunk egyszerre nagy mennyiséget megvásárolni, és talán akkor jobban követhető lesz az egész. 
Különben a nyári nagytakarításhoz is sok elfogyott. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Helyes, én is ezt javaslom! Hogy tudjon róla a testület is, elmondom, hogy megbeszéltem az 
intézményvezetővel és az élelmezés-vezető asszonnyal, hogy ezután nevesítve lesz az, hogy ki mennyi 
tisztítószert használ fel.  
Itt van Csáthy Rudolf a polgárőrség vezetője, ezért el szeretném mondani, hogy jövőre a civil 
szervezetek készüljenek fel arra, hogy valószínűleg kevesebb támogatást fognak kapni az 
önkormányzattól, de természetesen megteszünk minden tőlünk telhetőt. 
 
Csáthy Rudolf polgárőrség elnöke szót kért, a polgármester a szót megadta. 
 
Csáthy Rudolf polgárőrség elnöke 
Annyit szeretnék kérdezni, hogy hozzám van-e valakinek kérdése? Mert ha nincs, én távoznék az 
ülésről. 
 
Csáthy Rudolf polgárőrség elnökéhez nem volt kérdés, ezért távozott a képviselő- testület üléséről. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy elfogadjuk Tolmács Községi Önkormányzat 2009. év költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről szóló beszámolót és a határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

100/2009. (IX.15.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 
gazdálkodásának 2009. I. félévi beszámolóját megtárgyalta.  

A költségvetés első féléves teljesítését 64.532 e Ft bevétellel; - ezen belül: 

működési célú bevétel    20.991 e Ft, 
támogatási bevétel     16.935 e Ft, 
felhalmozási bevétel      1.905 e Ft, 
működési célú pénzeszköz átvétel     11.909 e Ft, 
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel         190 e Ft, 
támogatási kölcsönök bevétel           100 e Ft, 
előző évi költségvetési kiegészítés            156 e Ft, 
pénzmaradvány igénybevétel   12.346 e Ft. 

jóváhagyja. 
 
A költségvetés első féléves teljesítését 51.961 e Ft kiadással; - ezen belül: 

működési kiadás                  30.125 e Ft, 
    - ebből: személyi jellegű kiadás    12.397 e Ft, 
munkaadó járulékai         4.120 e Ft, 
dologi kiadás      12.513 e Ft, 
egyéb folyó kiadások         1.095 e Ft, 
társadalom- és szociálpolitikai juttatások       2.536 e Ft, 
ellátottak juttatásai                175 e Ft, 
felhalmozási kiadások      14.448 e Ft, 
végleges pénzeszköz átadás működési céllal     4.327 e Ft, 
fejlesztési célú támogatási kölcsön nyújtása        350 e Ft. 
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jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A napirendhez tartozik a körjegyzőzés I. féléves beszámolója is. Van-e valakinek kérdése az 
előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy elfogadjuk Bánk-Tolmács Körjegyzőség I. féléves beszámolóját és a határozati 
javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

101/2009. (IX.15.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács 
Körjegyzőség gazdálkodásának 2009. I. félévi beszámolóját megtárgyalta.  
A költségvetés első féléves teljesítését 13.891 e Ft bevétellel; - ezen belül: 

intézményfinanszírozás    13.121 e Ft, 
működési célú pénzeszköz átvétel         770 e Ft 

bevétellel jóváhagyja. 
A költségvetés első féléves teljesítését 12.340 e Ft kiadással - ezen belül: 

működési kiadás                12.340 e Ft, 
ebből:  - személyi jellegű kiadás    9.416 e Ft, 

 - munkaadó járulékai    2.635 e Ft, 
 - dologi kiadás        289 e Ft 

kiadással jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
3. Napirend Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének módosítása  
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Előttetek az előterjesztés. Van-e valakinek hozzászólása, kérdése? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy elfogadjuk a körjegyzőség 2009. évi költségvetésének módosítását, és az erről 
szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
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102/2009. (IX.15.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség 
2009. évi költségvetésének módosítását elfogadja, a Körjegyzőség 
költségvetésének módosított főösszege 25.258 e Ft.  

 
Változás Előirányzat változások 

Növekedés Csökkenés 
Összesen 

751175 Országgyűlési képviselő választás    19 000
46422 Átvett pénzeszköz 19 000    
751922 Önkormányzatok elszámolásai  1 605 000
94121 Finanszírozási bevételek 1 605 000  
       Bevételi színvonal változása: 1 624 000   

 
Változás Előirányzat változások 

Növekedés Csökkenés 
Összesen 

751153 Igazgatási tevékenység    1 073 000
511211 Köztisztviselők alapilletménye  33 000  
512271 Köztisztviselők keresetkiegészítése 785 000    
513291 Köztisztviselők egyéb juttatása 33 000    
516211 Részmunkaidős alapilletménye  24 000  
516221 Részmunkaidős keresetkiegészítés 63 000    
516231 Részmunkaidős sajátos juttatása 24 000    
53121 Nyugdíjjárulék teljesítése 177 000    
531221 Természetbeni egészség járulék 11 000    
531222 Pénzbeli egészség járulék 4 000    
5322 Munkaadói járulék 7 000    
5342 Táppénz hozzájárulás 6 000    
53721 START kártya 15% járuléka 11 000    
56121 Vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA 9 000    
751175 Ogy képviselők választása    19 000
552299  Egyéb kisebb kiadások 19 000    
Tartalék 532 000   532 000
Kiadási színvonal változása: 1 624 000   

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
 
 
4. Napirend Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi 

fordulójához történő csatlakozás 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az idén is döntenünk kell, hogy csatlakozunk-e a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz a 2010-es évben. Vélemények, hozzászólások? 
 
Loksa János képviselő 
Ha már elkezdtük ezt az ösztöndíjpályázatot, úgy gondolom, hogy folytassuk. 
 
Tovább hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat  nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy csatlakozzunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2010. évi fordulójához, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

103/2009. (IX.15.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete testülete a 
jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz 
arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2010. évi fordulójához. 
Tolmács Község Önkormányzata kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók 
számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére 
kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2010. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása 
során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak 
megfelelően jár el. 
 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
Felelős:   polgármester, körjegyző 

 
 
 
5. Napirend 432/6 helyrajzi számú beépítetlen telek esetleges visszavásárlása (beépítési 

kötelezettség nem teljesítése miatt) 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az elmúlt testületi ülésen abban maradtunk, hogy ha sikerül komoly vevőt találnunk, akkor 
visszatérünk a telek visszavásárlására. Megkérdeztem a leendő vásárlót, hogy 800 Ft/m2-es áron 
hajlandó-e megvásárolni az önkormányzattól? Megjött e-mailen a válasz, hogy természetesen szeretné 
megvásárolni, de ha lehet, két részletben. Kérem a döntést. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Abban is döntést kell hozni, hogy a 800 Ft/m2 ár nettó vagy bruttó, tehát erre rá kell-e számolni az áfát, 
vagy már tartalmazza. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Az előterjesztés első részében az szerepel, hogy „az eladó az ingatlan vételárának évi 2 százalékkal 
csökkentett részét tartozik a vevőnek visszafizetni.”, a másik oldalon pedig 5 %-kal csökkentett 
vételáron történő visszavásárlás szerepel. Melyik a jó?  
 
Torma Andrea körjegyző 
A 2%-kal csökkentett vételáron történő visszavásárlás a 2002-ben megkötött adásvételi szerződésben 
szerepel, tehát ha most vissza kívánjuk vásárolni ezt az ingatlant, akkor ezzel az évi 2%-kal 
csökkentett áron tehetjük meg. Ha ennek a teleknek az eladásáról is dönt a testület, akkor az egy új 
adásvételi szerződés lesz, amiben olyan mértékű vételár csökkenést lehet meghatározni, amilyet a 
képviselő-testület megfelelőnek talál. Mi a határozati javaslatban azért írtunk 5%, mert ezt a mértéket 
tartottuk elfogadhatónak, ami egyrészt visszatartó erőként is funkcionál, és arra ösztönzi a tulajdonost, 
hogy valóban beépítse, és ne pedig spekulációs célra vásárolja meg a telket, másrészt ez a mérték még 
nem annyira magas, ami esetleg már visszatarthatná a vevőt attól, hogy fel merje vállalni a vásárlást. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Az új szerződésben akár 10 %-os vételár csökkentést is írhatunk.  
 
Dudás Gergely képviselő 
Így most már értem, köszönöm! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megmondom őszintén, én keveselltem a 2 %-ot. A 10% már jobban ösztönzi a beépítést. Az új, leendő 
vevő lehet, hogy tud még további telekvásárlókat hozni. 
 
Dávid Imre képviselő 
Évi 10%-kal csökkentett ár 4 év alatt 40 %-ot jelentene. Ezt túlzásnak érzem, mert ha nincs pénze, úgy 
sem tud építkezni, ha meg van rá pénze, úgyis beépíti. 
 
Torma Andrea körjegyző 
800 Ft/m2-es árral az eladási ár 758.400 Ft, és ebből – ha ezt bruttóként kezeljük, és levonjuk belőle az 
áfát - marad nekünk 606.720 Ft. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, mert nekünk be kell fizetnünk az ÁFA-t. Még azt beszéljük meg, hogy ha két részletben fizetné 
ki, mi legyen a második részlet fizetési határideje? Szerintem a vásárlástól fél évet adjunk, hiszen 
jelenleg nem tudjuk, hogy mikor fog lebonyolódni az adás-vétel.  
 
Dudás Gergely képviselő 
Én már nem tennék rá ÁFA-t, hiszen a vevők már tolmácsi lakosok. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A beépítési kötelezettség lehet 4 év? Azt javaslom, maradjon a 4 éves beépítési kötelezettség, és a 
visszavásárlásnál évi 5 %-kal csökkentett összeget javaslok. A beépítési kötelezettség egyszer 
meghosszabbítható. Ez az 5 % jó nekünk is, és elfogadható a vevőnek is. Vélemények? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerintem megfelelő az 5%. 
 
További  hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy a Tolmács 432/6 hrsz-ú építési telket vásárolja vissza az önkormányzat a 
szerződésben foglaltaknak megfelelő évi 2 %-kal csökkentett áron, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

104/2009. (IX.15.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tolmács 432/6 
helyrajzi számú beépítetlen telek ingatlan vonatkozásában a 2002. október 
17-én kelt adásvételi szerződés 3. pontja alapján az adásvételi szerződést 
felbontja, tekintettel arra, hogy a vevő az adásvételi szerződésben vállalt 
beépítési kötelezettségének a megadott (és meghosszabbított) határidő alatt 
nem tett eleget, az ingatlan beépítését elmulasztotta. 
A képviselő-testület a Tolmács 432/6 helyrajzi számú beépítetlen telkek 
tekintetében vállalja az adásvételi szerződés 3. pontjában rögzített összeg, 
azaz a vételár évi 2%-kal csökkentett részének, azaz 407.640 Ft vevő 
(jelenlegi tulajdonos) részére történő visszafizetését. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tolmács 432/6 
helyrajzi számú beépítetlen telek önkormányzati tulajdonjogának 
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visszaszerzése (adásvételi szerződés felbontása) érdekben tegye meg a 
szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: 2009. december 31.  
Felelős:    polgármester 
 

 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Tolmács 432/6 
hrsz-ú építési telket értékesítsük Havasréti Pál Tolmács, Tavasz u. 11. szám alatti lakos részére 800 
Ft/m2-es bruttó áron, melyet két egyenlő részletben fizethet meg – az I. részletet az adásvételi 
szerződés aláírásakor, a II. részletet az adásvételi szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül - 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

105/2009. (IX.15.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Tolmács 432/6 helyrajzi számú, 948 m2 területű, természetben a Tolmács, 
Tavasz utca 10. szám alatti beépítetlen terület megnevezésű ingatlan vételére 
irányuló szándékot. 
A képviselő-testület a Tolmács 432/6 helyrajzi számú beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant Havasréti Pál 2657 Tolmács, Tavasz u. 11. szám 
alatti lakos és házastársa, Nagy Gabriella részére az alábbi feltételekkel 
értékesíti: 

• eladási ár: bruttó (áfát is tartalmazó) 800 Ft/m2; 
• fizetési feltételek: I. részlet: a vételár 50%-át az adásvételi szerződés 

aláírásakor, II. részlet: (a vételár 50%) az adásvételi szerződés 
aláírásától számított 6 hónapon belül; 

• az ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba 4 éves beépítési 
kötelezettség kerül bejegyzésre, valamint a beépítési kötelezettség 
elmulasztásának esetére évi 5 %-kal csökkentett mértékű vételáron 
történő határidő nélküli visszavásárlási jog illeti meg az 
önkormányzatot, mely visszavásárlási jog az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzésre kerül; 

• az adásvételi szerződés elkészíttetésével járó költséget, illetve az 
ügyvédi díj, valamint a földhivatali eljárási díj költségét a vevő 
viseli; 

• a vevő a vételi ár kiegyenlítése napján birtokba veheti az ingatlant. 
 
Határidő: 2009. december 31.  
Felelős:    polgármester 

 
 
 
7. Napirend  Rétság Rendőrkapitányság kapitányságvezető kinevezése - véleményezés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A megyei rendőrfőkapitány a rétsági kapitányságra új rendőrkapitányt kíván kinevezni, tekintettel 
arra, hogy a korábbi kapitány lemondott. A kinevezést a képviselő-testületnek véleményeznie kell. 
Kérem a véleményeket, javaslatokat! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Reméljük, hogy jó rendőrkapitány lesz Ferencsik Raymondból. 
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Több hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért a határozati javaslattal, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  meghozta a következő határozatot:  
 

106/2009. (IX.15.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság 
Rendőrkapitányság vezetői kinevezésére javasolt Ferencsik Raymond 
Levente kinevezésének kérdését. 
A képviselő-testület – tekintettel Ferncsik Raymond Levente ismertetett 
szakmai pályafutására, és a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitány szakmai 
véleményére, valamint a jelölt helyismeretére – támogatja Ferencsik 
Raymond Levente Rétság Rendőrkapitányságnál történő vezetői kinevezését. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület 
döntéséről írásban értesítse a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetőjét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
8. Napirend   Temetői fák kivágása – árajánlatok megtárgyalása, kivitelező kiválasztása  

(szóbeli előterjesztés) 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A temetői fák kivágásával azért vártunk eddig, mert a szakértői vélemény alapján a vegetációs 
időszakban kell kivágni a három darab veszélyes állapotú fák, illetve a hársfákról a száraz gallyakat. 
Kettő vállalkozótól kértem árajánlatot - kijöttek a helyszínre, megnézték, hogy miről is van szó. Az 
árajánlatok zárt borítékban érkeztek, amiket most, a testület előtt felbontok.  
(A polgármester felbontotta a beérkezett árajánlatokat.) 
Az egyik árajánlatot Magyar Endre bánki vállalkozó adta. Olvasom: „A munka elvégzésének 
nehézségi fokát a kivágandó fák törzsének közvetlen közelében lévő sírhelyek emelik. Döntés nem 
lehetséges. A fák kivágását alpintechnikával végezzük el. Az esetlegesen általunk okozott károkért 
anyagi felelősséget vállalunk. A három fa gallyazása, kivágása földfelszínig: 50.000 Ft darabonként. 
További öt fa száraz gallyainak eltávolítása 10.000 Ft darabonként. A keletkező faanyagért 30.000 Ft-
ot ajánlok, mely levonható a munkadíjból, és díjtalanul vállalom a lombhulladék eltakarítását, 
elszállítását.” A vállalkozó nem írta le, hogy bruttó vagy nettó ez az ár, így feltehetőleg ez a bruttó ár. 
A másik árajánlatot a Börzsöny Kontakt Kft. nyújtotta be. Felolvasom: „Tárgy: a tolmácsi temető 
veszélyes, korhadt fáinak kivágása és a maradó fák száraz ágainak gallyazása. 3 db fa kivágása, a 
tuskóból ülőke készítése 78.000 Ft, 3 db fa száraz gallyainak eltávolítása 25.000 Ft, nettó ár, összesen 
103.000 Ft, 25% ÁFA összege 25.750 Ft, bruttó ár összesen 128.750 Ft. A fenti ár abban az esetben 
érvényes, ha a kivágott faanyaggal a Börzsöny Kontakt Kft. rendelkezik. Amennyiben a kivágott 
faanyaggal Tolmács Község Önkormányzata kíván rendelkezni, úgy a feltüntetett árak bruttó 30.000 
forinttal emelkednek. A munkálatok idején az esetlegesen okozott károkért a Börzsöny Kontakt Kft. 
teljes felelősséget vállal. Tálas Zoltán ügyvezető” 
A Magyar Endre árajánlata: a három darab fa kivágása és az öt darab fa gallyazása 200.000 Ft, ebből 
lejön a 30.000 Ft, amit a faanyagért beszámít, akkor 170.000 Ft-ba kerülne. 
A Börzsöny Kontakt Kft. ajánlata: 128.750 Ft, de ebben csak 3 fa gallyazása szerepel. 
 
Dávid Imre képviselő 
Nincs nagy különbség a kettő között. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Az a javaslatom, hogy adjuk oda a fát a vállalkozónak, és így kevesebbe kerül nekünk. 
 
Dudás Gergely képviselő 
A garanciát mind a kettő árajánlatot tevő vállalja. A Börzsöny Kontakt Kft. árajánlatában nincs benne 
a hulladék eltakarítása, és csak három darab fa gallyazása szerepel. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Pedig a helyszínen megnézték, és 5 db fáról beszéltünk. Erre most rá fogok kérdezni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester felhívta Tálas Zoltánt, a Börzsöny Kontakt Kft. képviselőjét. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szia! Képviselő-testületi ülésről hívlak, ki vagy hangosítva, és az lenne a kérdésünk, hogy a temetői 
fák kivágására vonatkozó árajánlatban csak 3 db fa gallyazása szerepel, de 5 db fát kellene gallyazni. 
Ezt úgy értelmezzük, hogy a díjat arányosan meg kell emelni, - ha jól számolom, egy fa bruttó 10.000 
Ft körüli összeg? További kérdésem, hogy vállaljátok-e a munkával járó hulladék eltakarítását. 
 
Tálas Zoltán, Börzsöny Kontakt Kft. - telefonon 
A nettó 25.000 Ft-ért az 5 db fa gallyazást elvégezzük, és természetesen a hulladék szállítását is 
elvégezzük.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönöm, Zoli, csak nem volt egyértelmű számunkra. 
A polgármester elköszönt Tálas Zoltántól, és letette a telefont. 
Javaslom elfogadni az olcsóbb árajánlatot, azaz a Börzsöny Kontakt Kft. ajánlatát. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy a temetőben lévő 3 db fa kivágásával és 5 db fa gallyazásával a Börzsöny Kontakt 
Kft. bízzuk meg a benyújtott árajánlatukban szereplő bruttó 128.750 Ft munkadíj ellenében, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

107/2009. (IX.15.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rétság Város 
Jegyzője által 551-2/2009. számú határozatával engedélyezett, a 
Tolmács 243 helyrajzi számú temetőben lévő idős és balesetveszélyes 
3 db fa kivágására, valamint a sírok fölé benyúló fák elszáradt és 
veszélyes gallyainak levágására – a beérkezett árajánlatot elfogadva – 
a Börzsöny Kontakt Kft-t bízza meg. A munkadíj összesen 128.750 
Ft, mely ár magába foglalja az áfát is. A munkadíj tartalmazza a 
munkálatok során keletkező hulladék elszállítását is. A kivágott 
faanyag a Börzsöny Kontakt Kft. tulajdonába kerül.A munkálatokkal 
okozott esetleges károkért a Börzsöny Kontakt Kft-t teljes felelősség 
terheli. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésnek 
megfelelően a temetői fák kivágását, valamint gallyazását végeztesse 
el. 
 
Határidő:  2009. december 31. 
Felelős:     polgármester 
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9. Napirend Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az ÉMÁSZ-tól érkezett egy levél a közvilágítási szerződéssel kapcsolatban, melyre október 7-ig kell 
megválaszolni, hogy megkötjük-e velük a 2010-es évre vonatkozó közvilágítási szerződést. Az idei 
évben 19 Ft/kWh áron adták az áramot, a jövő évben pedig 17,35 Ft/kWh tudják adni, ha eldöntjük és 
október 7-ig visszajelzünk.Nekem az a javaslatom, hogy maradjunk az ÉMÁSZ-nál, és kössük meg 
velük a szerződést, hiszen semmi problémánk nem volt velük ez idáig, és most még olcsóbb áron 
tudják biztosítani a szolgáltatást. Van valakinek más javaslata, észrevétele, véleménye? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat  nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az ÉMÁSZ Nyrt-
vel kössük meg a 2010. évre vonatkozó közvilágítási energia ellátási szerződést 17,35 Ft/kWh áron, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

108/2009. (IX.15.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
2010. évre vonatkozóan a közvilágítási közszolgáltatási szerződést továbbra 
is az ÉMÁSZ Nyrt. szolgáltatóval köti meg. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közvilágítási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A tolmácsi iskolába Rétságról jár ki az angolt tanító tanárnő, akinek az a kérése, hogy heti két 
alkalommal az iskolabuszunk hozná és vinné-e őt Rétság – Tolmács között, így megoldódna az 
átjárása. Máshogy nem tudja megoldani, mivel abban az időben nincs menetrendszerinti busz járat. 
Reggel be tud jönni az iskolabuszunkkal – miután kivitte az iskolásokat, és jön vissza – csak a 
Rétságra való visszajutást nem tudja megoldani. Velem beszélt, én mondtam, hogy ebben egyedül nem 
döntök, ha a testület úgy dönt, hogy vissza szállíttatjuk a buszunkkal, akkor lehetséges. 
 
Csehek József képviselő 
Van, amikor a tagintézmény vezetőt is én hozom, amikor jövök vissza felé Rétságról. Ez nem is 
probléma, hiszen szinte üresen jövök, de ismét visszamenni Rétságra 10 óra körül, az plusz utat 
jelentene. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A tanárnő nem személygépkocsival jár? 
 
Dudás Gergely képviselő 
Mi ezért a tanításért fizetünk valamit? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez hozzá tartozik az oktatáshoz, ezt a rétsági iskola szervezi, és természetesen hozzájárulást fizetünk a 
rétsági iskola – és a mi tagiskolánk - fenntartásához, működéséhez. 
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Dudás Gergely képviselő 
Utiköltséget fizetünk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az nem a mi feladatunk. Utiköltséget a rétsági iskola, mint munkáltató fizethet a pedagógusoknak, 
hiszen ők alkalmazzák őket, de ha a testület úgy dönt, akkor a kisbusszal visszaszállítjuk a tanárnőt 
Rétságra. Ez nem kötelező, de felvállalhatjuk. 
 
Dávid Imre képviselő 
Ha nem vállaljuk fel a szállítást, akkor nem jön ki tanítani? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem jönnie kell, hiszen az órát meg kell tartania. 
 
Dávid Imre képviselő 
Akkor ez egy magán jellegű kérés! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Így van! 
 
Dávid Imre képviselő 
Ha ez gond, akkor miért nem a rétsági intézményvezető kéri ezt tőlünk hivatalosan, hogy ennyivel is 
segítsük az iskola működését? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nekem a tanárnő csak annyit mondott, hogy ide-oda kell rohannia, nem tudja, hogy hogyan lássa el a 
feladatát. Kedden és csütörtökön az első két órája itt van a tolmácsi tagintézményben, és fél tíz után 
kell átmennie Rétságra, ahol rögtön órája van. Nem ér át a negyed tizenegyes busszal órakezdésre. Azt 
nem értem, hogy Ő eddig mindig autóval járt. Nem fizetik ki neki a Rétság-Tolmács utiköltséget? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tudom. Felhívom a rétsági intézményvezetőt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester telefonon kér tájékoztatást a rétsági iskolaigazgatótól. A 
telefonbeszélgetés kihangosításra került. 
 
Holman Ferenc Rétság Általánso Iskola igazgatója - telefonon 
Természetesen eddig is, és ezután is rendesen, hivatalosan kifizetjük a tanárnő utiköltségét, a 
jogszabályban engedélyezett + 9 Ft/km költséggel együtt, a lakóhelyétől Rétságig, illetve azokra a 
napokra, amikor Tolmácson is tanít, a Rétság-Tolmács útvonalra is. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Valószínűleg úgy gondolta a tanárnő, hogy ha reggel el tud jönni Tolmácsra a kisbusszal, és a 
visszafelé utat megtudná oldani, akkor nem kellene a saját autójával kijárni.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem igazán értem a tanárnő kérését. Ilyen alapon bárki kérheti, vigyük őt ide, oda, amoda. Nekem az 
a véleményem, hogy a tanárnő el tudja számolni az utiköltséget az autója után, akkor járjon ki 
Tolmácsra is azzal. Mi a képviselők véleménye? 
 
Dávid Imre képviselő 
Ha Rétsági úgyis autóval jár, akkor járjon ki Tolmácsra is azzal. Neki is az a biztosabb. Vagy kérje az 
iskola igazgató hivatalosan. Ezt nem rosszindulatból mondom, de ezzel az erővel tényleg bárki kérheti 
a faluból is, hogy vigyük őt akárhová. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Ha nincs más javaslat, akkor én ezt közölni fogom a tanítónővel, hogy nem szállítjuk őt vissza 
kisbusszal, mert utána bárki kérheti ezt. 
 
 
Hámori Imréné képviselő 
Beszéljünk még a szüreti felvonulásról és a bálról. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igaz! A zenekar szervezését én vállaltam fel. Akinél érdeklődtem az ár iránt, mind 70.000 Ft körüli 
összeget mondott. Az egyik apukával beszélgettem a szülői értekezlet után, és az mondta, hogy ő tud 
egy olcsóbb zenekart. Felvettem velük a kapcsolatot, 30.000 Ft + ÁFA áron vállalják. Utánuk 
érdeklődtem más községben, és jó véleménnyel vannak a zenekarról, azt mondták, hogy 
megbízhatóak. A vezetőjük a múlt héten el is jött megnézni a termet. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én szóltam a lovasoknak és a hintósnak, jönnek. Senki nem kért pénzt érte. A pogácsát a konyhás 
lányok megsütik. A bort az önkormányzat vásárolja meg. Féjáné Marika pedig bevállalta a must 
készítését. Feri! A bíró és bíróné szerepet felvállaljátok az idén is? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha a feleségem hajlandó beöltözi, akkor igen. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó, akkor megkérdezem Andreát. A felvonulást 14.00 órára terveztük, utána terményáldás a templom 
udvarban. Havasréti Pállal beszéltél? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, jön ő is, és a népdalkör is. Felülünk a lovas kocsira és énekelünk a felvonulás alatt. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Rendben. Este a bál előtt már nem terveztünk műsort, hanem 20.00 órától kezdődik a bál. A büfét is 
sikerült lebeszélnem. Díszíteni a szülők jönnek. Lesz tombola is. 
 
Csehek József képviselő 
Műanyag asztalok vannak, de sok tönkre ment. Kellene venni kb. 20 db-ot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor ezt intézem. 
 
 
Dudás Gergely képviselő 
A Béke tér és a Tolmácsi út kereszteződésénél megdőlt a járda, és beszakadt a híd egy része. Elég 
veszélyes. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tudok a dologról. Majdnem sikerült gyorsan megcsináltatnom, de sajnos a vállalkozó máshová is le 
tudta önteni a maradék betonját. Mindenképpen meg kell oldani a javítást mihamarabb, intézkedem 
ebben a dologban. 
 
Dudás Gergely képviselő 
A vadásztársasággal is fel kellene venni a kapcsolatot, mert kriminális, amit lakott területen belül a 
rókák művelnek. Nagyon sok a róka, és nem félnek az embertől. Az én kertemet is rendszeresen 
látogatják. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Felvesszük a kapcsolatot a vadásztársasággal, bár én már telefonon beszéltem a Machács Úrral, és azt 
mondta, hogy szívesen kijönnek lőni, de itt a faluban a házak között nem lehet. Azt ígérte, hogy 
valami megoldást találnak. A héten ismételten fel fogom hívni, hogy sikerült-e megoldást találniuk. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Tényleg nagyon sok a róka, ez az eddigi években nem volt jellemző. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Csapdával nem lehet őket megfogni? 
 
Dudás Gergely képviselő 
Tudod milyen körülményes abból kiszedni? Gumikesztyű, sima kesztyű, a veszettség nem játék! 
Nagyon elővigyázatosnak kell lenni. Arra kellene még rákérdezni, hogy dúvad irtás nem lesz-e a 
környéken? A fácánok is nagyon el vannak szaporodva, de róka rengeteg van a falu körül. Úgy 
ugatnak, mint a kutyák. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, mindenképpen felhívom a Machács urat és megoldást keresünk a problémára. 
Térjünk rá az idősek napjára, amit november 6-ára terveztünk. A napokban felhívott Győri Szabó Józsi 
bácsi, hogy jöjjön-e szerepelni. Közöltem vele, hogy szűkös a költségvetés, fellépést nem tudunk 
fizetni, de tisztelettel, és szeretettel meghívtam Őt, mint vendéget. Köszönte a meghívást, eljön, és 
szeretne énekelni is. Valószínűleg itt lesz, ha el nem felejti addig. Természetesen nem pénzért énekel 
majd nekünk. Diósjenőről jelentkezett egy csoport, hogy szeretnének fellépni az idősek napján. Ők 
latin táncot táncolnak és nyolcan vannak. Pénzt ők sem kérnek a fellépésükért. Jelenleg úgy állunk, 
hogy a fellépők: tolmácsi népdalkör, tolmácsi táncosok, diósjenői táncosok és az iskolások egy rövid 
előadással. Természetesen úgy kell számolnunk, hogy minden fellépőt megvendégelünk, ha már 
ingyen lépnek fel, ez a minimum. Szerintem ez is bele fog férni a 200 fős vendéglátásba. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Beszéltük az élelmezésvezetővel, hogy jó lenne tudni pontosan, hányan jönnek el a meghívottak közül. 
Nem kellene visszajelzést kérni az idősektől? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felmerült a gondolat, de sok éves tapasztalat alapján maximum 200 főre kell főzni, így nincs értelme 
visszajelzést kérni. Tavaly is 150-160 fő idős jött el, plusz a fellépők, felszolgálók.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Mi legyen a menü? Tészta és pörkölt? Szerintem már ne legyen az! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tavaly mi volt? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Rántott hús. 
 
Dávid Imre képviselő 
Szerintem nyugodtan lehet pörkölt és tészta az idén. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó, legyen pörkölt. A konyhás lányok megfőzik és sütnek majd pogácsát is. Mikor kezdődne? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem 16.00 órakor kezdődne a műsor, és 18.00 órakor lenne a vacsora. A képviselőket arra 
kérem, hogy mindenki vegyen részt az idősek napján és segítsen a vacsora és az italok 
felszolgálásában. De a fiatalok is felszolgálhatnak, beszélni kell velük. 
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Hámori Imréné képviselő 
Szerintem a hivatali dolgozók és mi képviselők megoldjuk ezt a feladatot. 
 
Dávid Imre képviselő 
A zenét ki fogja szolgáltatni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt még nem tudjuk. Bubori István nem vállalta, kell valakit hívnunk. Meglátjuk, hogy hogyan zenél a 
szüreti bálba meghívott zenekar. Őket is hívhatjuk, ha tetszik az embereknek. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Csabuda Pétert is meg lehet kérdezni, ha ráér, biztosan eljön. 
 
Más hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat  nem volt. 
 
 
 
6. Napirend            Pályázaton való részvétel, pályázatok benyújtása  

- IKSZT 2. forduló 
- TÁMOP 6.1.2. 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az Alpolgármester Úr és a felesége még mindig nem érkezett meg az ülésre, addig beszéljünk az 
IKSZT 2. fordulójáról. 
Tavaly augusztusban adtuk be az 1. fordulóra a pályázatunkat, mely a címbirtokosi cím elnyerésére 
vonatkozott. El is nyertük a címbirtokosi címet. Azoknak, akik elnyerték a címet, idén szeptember 
végéig lehet benyújtani a támogatás elnyerésére irányuló pályázatot, ami a mi esetünkben nettó 50-53 
millió forintot jelent. A pályázatíró cég – a MAPI - elvállalná a projektmenedzseri feladatok ellátását 
is – egészen az utólagos elszámolásig – 6 % + ÁFA-ért. Nagyon korrekt ez a cég, én megbíznám őket. 
Úgy néz ki, hogy csütörtökre összeáll a végleges költségvetés is. Be kellett vállalnunk az épület külső-
belső felújítását, az épületbe kötelezően elhelyezendő eszközök beszerzését, és ezen kívül adnak még 
három év fenntartásra is meghatározott összeget. Ez teszi ki a kb. 50-53 millió forintot. Mivel mi – az 
önkormányzat – pályázunk, ezért 100 %-os támogatást nyerhetünk, de azt tudni kell, hogy az ÁFA-t 
nekünk kell „lenyelni” – ami kb. 12 millió forint - hiszen nem tudjuk visszaigényelni. Szerintem, 
ebben az esetben is jól járunk, hiszen lesz egy 40 milliós beruházásunk, egy kulturált közösségi 
helyünk, lesz helye a civil csoportoknak is, a fiataloknak is, és a vállalkozók részére internetes 
hozzáférést is tudunk biztosítani. Fel kell vennünk egy főállású szakképzett alkalmazottat, és egy 4 
órában foglalkoztatott takarítónőt, és legalább 3 évig fenn kell tartani. Ezt előírja a pályázat. Ehhez a 
2. fordulós pályázat benyújtásához szükséges a testületi határozat, hogy felvállaljuk-e vagy sem. Az 1. 
fordulóban 96,5 pontot értünk el, ami az jó minősítés felé mutat. Országosan 971 címbirtokosi cím 
került megítélésre, és jelenleg a felére van meg a fedezet, bár hallottam, hogy megpróbálnak 
máshonnan átcsoportosítani. El kell döntenünk, hogy megyünk-e tovább a 2. fordulóban. Eddig már 
nagyon sokat dolgoztunk ezen. 
 
Loksa János képviselő 
Ha már az I. fordulóban nyertünk, persze hogy megyünk tovább! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor a jövő évi költségvetést ennek bekalkulálásával kell megterveznünk. Ez a beruházás másfél 
évig is elhúzódhat. Azt hallottam, hogy amire az alapítvány pályázik – falufejlesztés, vidéki örökség 
megőrzése – az a pályázat is meg lesz nyitva. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat  nem volt. 
 



Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete   11/2009. (IX.15.) jegyzőkönyve 

 19

Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy pályázatot nyújtsunk be az IKSZT pályázat II. fordulójára is, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

109/2009. (IX.15.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
Tolmács Község Önkormányzata, mint az Integrált Közösségi Szolgáltató 
Tér címet elnyert szervezet az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatás keretében 
(IKSZT/2008/2.) támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be, tekintettel arra, 
hogy a képviselő-testület ezen szolgáltatás-fejlesztés településen történő 
megvalósítását szükségesnek ítéli. 

A pályázat tárgya: Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása és 
fenntartása Tolmács községben 
A fejlesztés megvalósulási helye: Tolmács 73 helyrajzi szám, Béke 
tér 13. 

A támogatásból igényelt összeg: a lehetséges maximális támogatás (200.000 
Euro, megközelítőleg 50-53 millió forint). 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Integrált Közösségi 
Szolgáltató tér kialakításához és fenntartásához a saját forráson felül 
szükséges forrás biztosítására támogatás igénybevétele céljából a pályázati 
dokumentációt a fennálló megbízási szerződés alapján készíttesse el a 
Magyar Pályázatkészítő Iroda  Zrt-vel – alapvetően a korábbi, az Integrált 
Közösségi Szolgáltató Tér Cím elnyerésére benyújtott IKSZT/2008/1 
kódjelű pályázat fejlesztési tartalma szerint - majd az IKSZT/2008/2 
pályázatot nyújtsa be az illetékes szervhez. 
 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
Felelős:   polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mivel az alpolgármester úr még mindig nem érkezett meg, kérem, hogy a TÁMOP pályázati lehetőség 
napirend megtárgyalása előtt tartsuk meg a zárt ülést. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester javaslatát és a napirendek tárgyalását zárt 
ülésen folytatta. 
 
A zárt ülés bezárása után a képviselő-testület folytatta az ülést a TÁMOP pályázati lehetőség 
tárgyalásával. 
 
Balázsné Juhász Andrea Tolmács, Szurdok u. 7. sz. alatti lakos megérkezett a testületi ülésre. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felkérem Balázsné Juhász Andreát, hogy ismertesse, mit takar a TÁMOP 6.1.2. pályázat. 
 
Balázsné Juhász Andrea, tolmácsi lakos 
Az európai unió és az európai szociális alap finanszírozásával került kiírásra ez a pályázat. A címe: 
”Egészségre nevelő és szemlélet formáló életprogramok”. A célja, hogy egészséget szolgáló és 
életminőséget javító közösségeket hozzon létre, illetve a meglévő közösségeket erősítse. Gyakorlatilag 
egy szemléletformáló, elsősorban az egészségnevelésre koncentráló közösségek kialakítása a cél. A 
támogatás a projekt 100%-ára igényelhető, az összeg az 1 és 10 millió forint közötti támogatás lehet, 
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és 35 % előleg is lehívható. A pályázó a községi önkormányzat lenne. Több célcsoport is van, de főleg 
a 10.000 fő alatti hátrányos helyzetben lévő észak magyarországi településeket érinti, hogy a helyi 
problémákra helyi megoldások szülessenek. Tehát a bevont személyek köre elsősorban a település 
lakossága. A projektet egy helyi állapotfelméréssel kell kezdeni és egy olyan kidolgozást kell 
megvalósítani, melyben vagy új közösségeket kell kialakítani, vagy a meglévőt közösségeket 
megpróbáljuk minél jobban összekovácsolni, és erősíteni. Egy úgynevezett települési egészség-tervet 
kell elkészíteni, mely a pályázat részét képezi, és ehhez igazodva kell a programokat kialakítani. Több 
támogatható tevékenység van, én négyet jelöltem meg a nyolcból, amit véleményem szerint meg lehet 
valósítani. Elsősorban az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgást elősegítő szabadidős 
programok, az életvezetési kompetenciát, öngondoskodás képességfejlesztő programok, az 
elsősegélynyújtás és balesetvédelemmel kapcsolatos programokat ítéltem meg úgy, hogy megfelelő 
lenne itt a községben. Vannak olyan dolgok, amit önállóan nem támogat a pályázat, de az előbb 
felsoroltakkal együtt megvalósíthatók. Elsősorban az egészségügyi terv az, amit el kellene készíteni, 
és egy egészségnevelési pedagógiai program, ami nem csak az oktatási intézményre, hanem a 
településre is vonatkozik, továbbá tájékoztató anyagok, kiadványok tervezése, előállítása, 
sokszorosítása, tájékoztató műsor (kábel televízióban, újságokban). Tehát ezekre is lehetőséget nyújt a 
pályázat. Ezzel kapcsolatban a törvényben meghatározott tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali 
kötelezettségünk is van. Alapvető elvárása a projektnek, hogy olyan programokat biztosítsunk, amik 
nem egyedi események, hanem amit hosszútávon, a futamidő alatt – 6 vagy 12 hónapon keresztül – 
rendszeres igénybe lehet venni. Röviden ennyit szerettem volna elmondani a pályázat lényegéről. Ha 
esetleg kérdés van, szívesen válaszolok. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tolmácson mit takarnak majd ezek a tevékenységek, amiket felsoroltál? 
 
Balázsné Juhász Andrea, tolmácsi lakos 
Az elsősegély és baleset megelőzés szerintem egyértelműen tanfolyamok tartását és ennek gyakorlását 
takarja. Az egészséges táplálkozás keretén belül is lehet tanfolyamot tartani, illetve előadásokat 
szervezni orvosok, védőnők bevonásával. Gondolok itt célcsoportokra bontásra is: gyermekeknek, 
időseknek, különböző betegségben szenvedők – pl. cukorbetegek - részére. A testmozgás bármilyen 
fajta sport lehet. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A focicsapatunkat tudjuk valahogy támogatni? 
 
Balázsné Juhász Andrea tolmácsi lakos 
Sporteszközök vásárlására van lehetőség. Gyermektornát is szervezhetünk, vagy most kezd bimbózni 
a tánccsoport, akár egy tánctanárt is fogadhatunk részükre. Szervezhetünk női tornát, vagy kifejezetten 
időseknek gyógytornát, heti, havi, vagy kétheti rendszerességgel. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Masszázs program belefér? 
 
Balázsné Juhász Andrea tolmácsi lakos 
Nem. Kifejezetten a mozgással kapcsolatos tevékenység fér bele. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mintha az Alpolgármester azt mondta volna, hogy a lelki egészség kategóriába belefér. 
 
Balázsné Juhász Andrea tolmácsi lakos 
Lehet. Én csak ezekre, az általam kiválasztott kategóriákra összpontosítottam. Szóba jöhet még a 
dohányzás, alkohol, drogfogyasztást megelőző tudományosan megalapozott módszereket alkalmazó 
program, a lelki egészség védelmére, családi életre való felkészítés, biztonságos szexuális életre való 
felkészítés. Tehát ezeket is meg lehet valósítani a pályázaton belül. Nekünk alapvetően azokra a 
dolgokra kell koncentrálnunk, amiket hosszú távon is fenn tudunk tartani. 
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Hámori Imréné képviselő 
Gyermek részére szervezett jóga belefér? Erre igény merült felt a szülők részéről. 
 
Balázsné Juhász Andrea tolmácsi lakos 
Igen, belefér. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Úszásoktatás? 
 
Balázsné Juhász Andrea tolmácsi lakos 
Szerintem az is bele fér. Mint mondtam, minden mozgással kapcsolatos dolog, de az a lényege, hogy 
folyamatos legyen. Erre a pályázati támogatásra úgy lehet számítani, hogy januárban kerül elbírálásra 
a pályázat. Tehát január előtt ebből még nem lesz semmi. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor januártól indulna ez a 6 vagy 12 hónapos program? 
 
Balázsné Juhász Andrea tolmácsi lakos 
Ha nyerünk, akkor igen. 
 
Balázs János Ferenc Alpolgármester megérkezett a testületi ülésre. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felkérem az Alpolgármester Urat is, hogy tájékoztassa a testületet a pályázatról. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Szerintem érdemes benyújtani ezt a pályázatot, hiszen sok olyan dolgot támogat, amit az 
önkormányzat amúgy is tervez megvalósítani. Azt is előírja a projekt, hogy szakemberekkel kell 
megvalósítani a kiválasztott feladatokat.  
 
Balázsné Juhász Andrea tolmácsi lakos 
Az előadók mellett szükség van még egy mérlegképes könyvelőre is, aki könyveli a pénzügyi 
dolgokat, és elszámol a pályázati támogatással. Természetesen az ő díjazását is el lehet számolni. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Van még egy olyan követelmény, hogy a pályázott összeg 10 %-át eszközbeszerzésre lehet fordítani. 
Tudok olyan településről, ahol a pályázati támogatásból padokat készíttettek a házak elé, és 
visszaállították azt a régi szokást, hogy az idősek a házak előtt ücsörögve beszélgethessenek. Ez is az 
egészséges együttélés egyik jele. Tehát idézőjelben még ezt a képtelenséget is meg lehetett csinálni. 
Olyan dolgok nem férnek bele, amit az egészségügynek kötelező ellátni. 
 
Balázsné Juhász Andrea, tolmácsi lakos 
Igen, szűréseket nem lehet megoldani. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Azon gondolkodtam, hogy a falunap szombati rendezvényét meg lehet oldani a pályázatból, hiszen 
azon a napon a sport dominál. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Döntsük el, hogy szeretnénk-e pályázni, vagy sem! Elég sok feltételnek meg kell felelni. A pályázati 
dokumentáció elkészítését Balázs János Ferenc alpolgármester vállalja, a pénzekkel való 
elszámoláshoz külső mérlegképes könyvelő kell. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Ennél a pályázatnál mi lesz az ÁFA-val? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Tényleg, ez most nettó vagy bruttó támogatás? Lehet, hogy ez is úgy van, mint sok más pályázat, hogy 
az ÁFA-t le kell nyelnünk, mert azt nem támogatják. 
Mi van akkor, ha az alapítvány pályázna?  
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Az alapítvány elnevezésében nem szerepel az egészség, és az alapító okiratában sem biztos, hogy fel 
van tüntetve, mint célkitűzés. Nem lenne jó ötlet, ha az alapítvány pályázik. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nézzük meg, hogy a támogatás nettó vagy bruttó! 
 
Balázsné Juhász Andrea tolmácsi lakos 
A kiírásban csak az szerepel, hogy 1-10 millió forint között lehet pályázatot benyújtani, de hogy nettó 
vagy bruttó, azt nem írja. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Pedig ez nekünk nagyon nem mindegy, hiszen 10 milliónál 2 milliót jelent. Ennek utána kell nézni! 
Mikortól lehet beadni a pályázatot? 
 
Balázsné Juhász Andrea tolmácsi lakos 
Október 16-tól, és fontos a beérkezési sorrend, ha pénzt akarunk kapni, akkor az elsők között kell 
benyújtanunk. 
 
Dávid Imre képviselő 
Ha nyerünk a pályázaton, akkor a sportra, falunapra, és egyéb hasonló dolgokra betervezett 
pénzösszegek megmaradnának, hiszen a pályázati pénzből tudnánk finanszírozni. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ez valóban így van. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezek a megtakarítások nem tennének ki 2 millió forintot. Meg kell nézni, hogy mi a helyzet az áfával. 
 
Balázsné Juhász Andrea tolmácsi lakos 
Utazási költség, szállás költség, étkezési és anyagi jellegű költségek is elszámolhatók a pályázatban. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az a javaslatom, hogy hozzunk egy elvi határozatot arról, hogy pályázzunk, vagy ne pályázzunk! 
 
Más hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy a TÁMOP 6.1.2. pályázati felhívásra pályázatot nyújtsunk be, és a projekt 
összeállítását Balázs János alpolgármester, Balázsné Juhász Andrea végezze, valamint a pénzügyi 
elszámolást az önkormányzat pénzügyi csoportvezetője, Pénzes Klára lássa el, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

117/2009. (IX.15.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
község lakosságának egészsége, egészségtudatának növelése, illetve a 
megbetegedések csökkentése érdekében Tolmács Község Önkormányzata a 
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 
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„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” támogatására 
(kódszám: TÁMOP 6.1.2./A/09/1) pályázatot nyújt be. 

A pályázat tárgya: egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmódprogramok Tolmács községben 
A támogatásból igényelt összeg: maximum 10.000.000 Ft 
 
A képviselő-testület a projekthez kapcsolódó állapotfelmérés, probléma- és 
igényfelmérés elvégzésre megbízza Balázs János egyéni vállalkozót, a 
monitoring feladatok és a pénzügyi elszámolással kapcsolatos feladatok 
ellátásával megbízza a Pénzes Klára pénzügyi főtanácsost, a pályázati 
tartalom összeállítására, a projekt megvalósításával kapcsolatos 
projektmenedzseri feladatok ellátására megbízza Balázsné Juhász Andrea 
tolmácsi lakost. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a TÁMOP 
6.1.2./A/09/1. kódjelű pályázatot készíttettesse le és nyújtsa be az illetékes 
szervhez. 
 
Határidő: pályázat benyújtási határideje 
Felelős:   polgármester 
 
 
 

További napirend, hozzászólás nem volt, a polgármester bezárta a képviselő-testület ülését. 
 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 
 
 
 
 Dávid Imre Féjáné Záhorszki Mária 
 képviselő  képviselő 
 


