
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete  13/2009. (XI.2.) jegyzőkönyve 

 1

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

13/2009. számú 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2009. november 2-án 1600 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről 

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

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: 
 Hajnis Ferenc  polgármester 
 Balázs János Ferenc alpolgármester 
 Csehek József képviselő 
 Dávid Imre képviselő 
 Dudás Gergely képviselő 
 Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
 Hámori Imréné képviselő  
 Loksa János képviselő 
 Torma Andrea körjegyző 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket. 
Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tagból 8 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt 
megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Balázs János alpolgármester, és Dávid Imre képviselő 
legyen. A javaslatot a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta. 
 
A képviselő-testület telefonon történt összehívását követően a polgármester által javasolt napirendeket 
egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Napirend  
 

1. az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással közösen, egységes elvek alapján történő 
települési szilárd hulladék begyűjtés és szállítás Tolmács községben  

 
2. Rétság Rendőrkapitányság épület felújításának támogatása 

 
 
 
1. Napirend  települési szilárd hulladék begyűjtése és szállítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A regionális hulladékgazdálkodási társulás legutóbbi társulási ülésén felmerült, hogy azok a 
tagönkormányzatok, akik időben visszaküldték a jelenleg érvényben lévő szemétszállítási 
szerződésüket, és ez alapján megfelelnek annak, hogy jövő évben csatlakozni tudnak a társulás által 
szervezett, egységes szemétszállításnak, azok részére társulási szinten kerül megszervezésre a hulladék 
begyűjtés és szállítás, illetve a társulás által közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor a szolgáltató 
kiválasztása érdekében. Ez az egységesítés várhatóan 2010. április végétől indulhatna be. Ezt Tolmács 
községnek azért jó, mert a közbeszerzés során kiválasztott szállító egységes, tiszta öltözetben, jó 
minőségű modern szállítójárművekkel, színvonalas szolgáltatással fogja ellátni a hulladék szállítását. 
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A Társulás folyamatosan ellenőrizni fogja a szállító minőségi munkáját. A lakosság a társulással lesz 
szerződéses viszonyban, és a szerződött kuka mérete alapján - mivel több edényméret lesz majd - a 
társulás havonta számlázza ki a szolgáltatást, tehát havi díjbeszedés lesz. A beszállításra kerülő 
hulladék településenként elkülönített tonna alapú mérésen fog alapulni. A szállítást végző cég feladata 
lesz a tárolóedények biztosítása.  
Erről az egységesítési szándékról már korábbi üléseinken is szó esett, most kell a végső döntést 
meghozni, hogy szeretnénk-e ehhez csatlakozni. Úgy gondolom, hogy ez Tolmács községnek csak 
előnyére szolgálhat, mindenképp csatlakoznunk kell, mert önállóan nem tudjuk megoldani a 
hulladékgazdálkodási feladatok európai színvonalon történő, és jogszabályoknak megfelelő ellátását. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta a napirendet, majd 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy Tolmács Község Önkormányzata csatlakozzon a Társulás által közösen, 
egységesen megszervezésre kerülő hulladék-begyűjtési, és -szállítási rendszerhez, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

128/2009. (XI.2.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő–testülete kijelenti, hogy Tolmács 
település vonatkozásában a települési szilárd hulladékok begyűjtésére és 
szállítására (beleértve szükség szerint a hulladék átrakását is) az Észak-Kelet 
Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással (továbbiakban: társulás) 
közösen, egységes elvek alapján kíván közszolgáltatót kiválasztani a 
vonatkozó közbeszerzési szabályok és egyéb hatályos jogszabályok szerint. 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a szükséges eljárások 
előkészítésével, lebonyolításával a társulást bízza meg, úgy, hogy az új 
közszolgáltató 2010. április 30-tól a szolgáltatás ellátására készen álljon. 
 
Határidő:  nyilatkozat: azonnal, megvalósítás 2010 április 
Felelős:  polgármester 

 
 
 
2. Napirend  Rétság Rendőrkapitányság épület felújításának támogatása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A rétsági Rendőrkapitány Úr telefonon megkeresett, hogy a Rendőrség épületének felújításához 
pályázaton nyertek pénzt, de keveset nyertek, ezért a kapitánysághoz tartozó települések 
önkormányzatait, így Tolmács Önkormányzatát is azzal a kéréssel keresi meg, hogy amennyiben az 
önkormányzatnak lehetősége lenne hozzájárulni a kapitányság épületének felújításához, az nagy 
segítség lenne a számukra. Úgy gondoltam, hogy a közrendi, közbiztonsági és egyéb rendőrséghez 
tartozó feladatok megfelelő körülmények és feltételek mellett történő ellátása érdekében 50.000 Ft-tal 
támogathatnák a rendőrség épületének felújítását 

 
A képviselő-testület megtárgyalta a napirendet, majd 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy 50.000 Ft-tal támogassuk a rétsági Rendőrkapitányság épületének felújítását, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
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129/2009. (XI.2.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2009. évi 
költségvetése terhére 50.000 Ft hozzájárulást (támogatást) biztosít a Rétság 
Rendőrkapitányság épület felújításához. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 

 
További napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester a képviselő-testület ülését lezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 

 Balázs János Ferenc Dávid Imre 
    alpolgármester képviselő 


