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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

15/2009. számú 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
Készült: 2009. december 16-án 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  
 Balázs János Ferenc   alpolgármester 
 Csehek József  képviselő 
 Féjáné Záhorszki Mária  képviselő 
 Hámori Imréné  képviselő 
 Loksa János   képviselő  
 Torma Andrea  körjegyző 
 
Az ülésről távol maradt: Dávid Imre képviselő és Dudás Gergely képviselő 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van – 
Balázs János alpolgármester Úr jelezte, hogy késve érkezik - így az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Csehek József képviselő és Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
legyen. A javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendekre vonatkozó egyéb javaslat nem volt.  
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 
 
1. A helyi adókról és a közterület használati díjról szóló  Hajnis Ferenc polgármester 

helyi rendeletek felülvizsgálata 
 

2. Víz-szolgáltatás díjának felülvizsgálata Hajnis Ferenc polgármester 
 

3. A gyermekétkeztetés és szociális ellátás intézményi Hajnis Ferenc polgármester 
nyersanyagköltségeinek felülvizsgálata 

 
4. A polgármester tiszteletdíjának felülvizsgálata és Torma Andrea körjegyző 

2009. évi munkájának jutalmazása 
 

5. Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok Hajnis Ferenc polgármester 
bérleti díjának felülvizsgálata 

 
6. Közterület használat iránti kérelem Hajnis Ferenc polgármester 

 
7. Szent Márton Katolikus Általános Iskola (Borsosberény) Hajnis Ferenc polgármester 

támogatás iránti kérelme 
 

8. Települési hulladékszállítás – hulladékszállítási szerződés Hajnis Ferenc polgármester 
meghosszabbítása (szóbeli előterjesztés) 
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9. Tolmácsi Viziközmű Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Hajnis Ferenc polgármester 
2010. évi bankszámla vezetési díj átvállalása 

 
10. Rétsági Általános Iskola alapító okirat módosítása Hajnis Ferenc polgármester 
 
11. Egyebek 
 
 
 
Napirend előtt     Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok 

végrehajtásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A hivatal akadálymentesítésére irányuló pályázatunkkal kapcsolatban a VÁTI  KHT-tól kaptunk egy 
értesítést, miszerint 9.856.445 Ft-tal támogatják a pályázatunkat. Ha elfogadjuk, átküldik a támogatási 
szerződést, ha nem fogadjuk el ezt a csökkentett összeget, akkor nem támogatnak. Az eredeti pályázatban 
szereplő 13,5 millió költségvetésből annyi mindent kihúztak, hogy jelenleg 9,8 millió Ft támogatást 
kaphatunk. 
A temetői fák kivágásra kerültek, azzal a módosítással, hogy a két nagy fából nem lehetett ülőkét készíteni, 
mivel korhadt volt a belső része. A középső út mellett lévő fákról nem vágták le a száraz gallyakat, mert 
most nem tudják megállapítani, hogy melyik valójában száraz, ezt tavasszal pótolják. 
Nyertünk 9 tonna élelmiszert az EU élelmiszersegély és a GYEA jóvoltából, amit a jövő héten szétosztunk. 
A mai nap folyamán kaptunk egy ellenőrzést az MVH-tól az IKSZT pályázatunkkal kapcsolatosan. A régi 
kultúrházunkat nézték meg, hogy amit a pályázatunkban leírtunk, az megfelel-e a valóságnak és az 
elvárásoknak. Lemértek és lefényképeztek mindent, és azt mondták, hogy ők megfelelőnek tartják az 
igényeinket. Ebben március környékére várható döntés, de azt is megtudtam, hogy nagyon sok pályázó van. 
E hónap 20-áig adjuk be a faluközpont fejlesztési pályázatot, a parókia és az előtte lévő kis tér, illetve a 
járda felújítására. Ez két részletben kerül pályázásra. Eddig úgy volt, hogy az alapítványunk fog pályázni, 
de kiderült, hogy egy pályázó szervezet csak egy jogcímre pályázhat. Azt találtuk ki, hogy az 
alapítványunk kb. 12 millió forintra fog pályázatot benyújtani a falumúzeum és a hitéleti központ 
kialakítására, a tolmácsi egyházközség pedig a településfejlesztésre, 5 millió forintra. A Püspök Úr 
jóváhagyta ezt az elgondolást, megnevezte a helyi plébánost, mint aláírót és helyi projekt-menedzsernek 
engem, mint polgármestert nevezett meg. Holnap aláírjuk és feladjuk a pályázatokat. 
A LEADER 4. tengelyre pályázatot nyújtottuk be – a tolmácsi alapítvány - népművészeti ruhák, szabadtéri 
színpad, valamint a hangtechnika beszerzésére. Erre vonatkozóan még nem kaptunk értesítést. 
A képviselő-testület egy korábbi ülésén döntött arról, hogy amennyiben a traktor pótkocsijára lesz vevő, 
felhatalmaztok engem, mint polgármestert, hogy értékesítsem. Tegnap jött egy vevő, és rövid alku után 
100.000 Ft-ért elkelt a pótkocsi. 
Valakinek van-e kérdése, hozzáfűznivalója? 
 
Felvetés, kérdés, vélemény nem volt. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta az elmúlt ülés óta történt eseményekről és a 
határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztatást. 
 
 
 
1. Napirend A helyi adókról és a közterület használati díjról szóló helyi rendeletek felülvizsgálata 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztésben javasoltuk a kommunális adó mértékének csökkentését, de nem javasoltunk összeget, 
ebben kell döntenünk. Már többször említettem, hogy várhatóan jövő év áprilisától bevezetésre kerül a 
regionális szintű szemétszállítási díj, és ez elég magas összeg lesz. Persze csak idézőjelben lesz magas, 
hiszen kb. heti 500 Ft-ért elviszik, elhelyezik és ártalmatlanítják a vegyes hulladékot. Azt gondoltam, hogy 
a kommunális adót – ami most 14.000 Ft/év – áprilistól csökkenthetnénk a felére, de kérem a javaslatokat, 
ki mit gondol! Az is egy lehetőség, hogy januártól kerüljön csökkentésre és akkor időarányosan 7.000 Ft-
ban kerülhetne megállapításra az adómérték. De gondolkodtam azon is, hogy maradjon a 14.000 Ft, és ha 
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belép áprilistól a szemétszállítási díj, és aki azt rendesen fizeti, év végén 2.000 Ft-ot vissza kapna a 
kommunális adóból. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Én ezt az utóbbi ötletet nem tartom jónak. 
 
Loksa János képviselő 
Én sem. Inkább vigyük le a felére. Felesleges beszedni, utána meg vissza adni, mert rendes volt és fizetett. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Helyi adó ilyen feltételhez kötött visszafizetésére nincs mód. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért gondoltam erre, mert így a lakosság érzékelné, hogy visszaadtunk 2.000 Ft-ot. Így nem fogják 
érzékelni. 
 
Loksa János képviselő 
Szerintem nem ez a lényeg. Ez olyan, hogy elveszel az emberektől, hogy évvégén jutalmazni tudj. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem adót térítenénk vissza, nem ilyen címszó alatt adnánk vissza a 2.000 Ft-ot. 
 
Loksa János képviselő 
Szerintem részünkre ez több kellemetlenséget okozna,és nem nevelő célzata lenne. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ha lecsökkentjük a felére az adómértéket, az is jó az embereknek. A Kisbíró újságunkban is közzé lehet 
tenni. Szerintem az emberek értékelni fogják.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, a 2.000 Ft visszatérítés csak egy ötlet volt a részemről. Akkor abban kellene dönteni, hogy 7.000 Ft-ra 
csökkentjük áprilistól, vagy év elejétől csökkentünk egy köztes, átlagos összegre.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem igazán értem, hogy miért kell átlagolni áprilistól? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mert akkortól kell szemétszállítási díjat fizetni. Addig a kommunális adóból fedezzük a szemétszállítás és 
elhelyezés, ártalmatlanítás költségét. De mivel az év közbeni adómérték változás több bonyodalmat 
okozna, én a havi átlagolást javaslom és áprilistól az adómérték felével kalkulálva, számoljuk ki az éves 
adó mértékét. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Ez a kommunális adó a szemétszállítás költségeihez van kiszámítva? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem. A kommunális adó a közvilágításra, hó eltakarításra,köztisztasági, és egyéb feladatokra van 
megállapítva. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Mennyit tesz ki a közvilágítás? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha 300 családdal számolunk kb. 2.000 Ft/család. De most abban kell döntenünk, hogy levisszük-e az adó 
mértékét, és ha igen, mennyire. 
 
Loksa János képviselő 
Nem tudnánk valamivel csökkenteni a szemétszállítás díját, mert én is soknak találom az évi 27.000-28.000 
Ft-ot családonként. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tudjuk már lejjebb vinni, erről már sokszor beszéltünk. 
 
Loksa János képviselő 
Pedig a havi 60-80 ezer Ft-ból élőknél ez nehézséget fog okozni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Javaslom, hogy csökkentsük a felére a kommunális adót, és legyen 7.000 Ft/év, és elvileg így 7.000 Ft-ot 
adtunk minden családnak. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
A szemétszállítás ugyanolyan szolgáltatás, mint a villany, víz, gáz. Ezzel az erővel bármikor kérheti bárki, 
hogy azt is fizessük ki helyette. 
 
Loksa János képviselő 
Én csak a lakosságra háruló terhet szeretném egy kicsit könnyíteni. El lehet képzelni, ha egy anyuka 
egyedül neveli két gyermekét 60-70 ezer Ft-ból, anyagilag nem bírja. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Szociális támogatást kérhet, ha rászoruló. Akikről tudjuk, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak, azokat 
kell támogatni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A költségvetési koncepciót is 7.000 Ft/év/család kommunális adó bevétellel terveztük. Döntsük el, hogy 
átlagot számoljunk, vagy lecsökkentjük 7.000 Ft-ra. Megkérlek jegyző asszony, hogy segíts kiszámolni az 
összeget. 
 
Torma Andrea körjegyző 
9.333 Ft-ra jön ki az éves adómérték átlagolással. 
 
Loksa János képviselő 
Javaslom, hogy legyen kerek összeg, 9.400 Ft/év. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az én javaslatom 9.000 Ft/év. Az előterjesztésben az egyedül élőknek eddig biztosított kedvezmény 
továbbra is megmaradna. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Tudjuk, hogy ez hány embert érint? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Vorák Lajosné adó-ügyintéző biztosan meg tudja mondani, hiszen ez a kedvezmény eddig is megvolt. Ha 
gondoljátok, felhívom, és megkérdezem. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
A szemétszállítási díjról tudunk valami biztosat? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lesz egy alapdíj, amit mindenkinek be kell fizetni, és ez egységes lesz, még az üres ingatlanoknál is. Ezen 
felül a kuka mérete szerint kerül megállapításra a díj másik része. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
És a hulladék köbmétere után is lesz felszámítva valami díj? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Háromféle kukaméret lesz, és hogy ki melyikre köti meg a szerződést, az alapján kell fizetnie. Ha beindul a 
szelektív hulladékgyűjtés, és mondjuk neked elég lesz a 60 literes kuka, arra kötöd meg a szerződést, és 
annak megfelelően fizeted a díjat. Tehát meg lesz határozva, hogy mennyi az ára a 60, 8,0 illetve 110 
literes kukának. De ezt még nem tudták pontosan kikalkulálni. Már máskor is mondtam, hogy a díj 70%-át 
az ártalmatlanítás teszi ki. 
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Balázs János Ferenc alpolgármester 
Tehát azért is kell díjat fizetni, ha nem teszünk ki szemetet, csak elmegy a kukásautó a házunk előtt.  
 
Torma Andrea körjegyző 
A szemétszállítási díjról helyi rendeletet kell majd alkotnia az önkormányzatnak, és abban lehet 
kedvezményeket nyújtani a rászorulóknak. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A napirenden belül még el kell döntenünk az iparűzési adó és a közterület használati díj mértékét is. 
Jelenleg az iparűzési adó 0,9 %. Jövő évtől már az APEH fogja beszedni az iparűzési adót, és az APEH 
fogja a részünkre utalni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Évközben nem lehet változtatni? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Lehet, de nem szerencsés.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt javaslom, hogy jövőre még maradjon a 0,9 %, de ha gondoljátok, emelhetünk rajta, itt a lehetőség. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
A vállalkozók, akik jeleztek félénk, hogy ha lecsökkentjük az adót, bejelentkeznek Tolmácsra, megtették 
ezt? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Még nem. Nem megy olyan gyorsan ez a dolog, de remélem, hamarosan történik valami, és többet fogunk 
tudni. 
 
Loksa János képviselő 
Én nem látom azt, hogy megmozdult volna ez a dolog. Gyakorlatilag nem jött be az, amit vártunk az adó 
leszállításától. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Úgy gondolom, várjunk az emeléssel még egy évet. 
 
Loksa János képviselő 
Várjunk egy fél évet, és meglátjuk, de csodát nem remélek ettől. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kézfeltartással szavazzon, aki egyetért azzal, hogy az iparűzési adó maradjon a 0,9 %. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy továbbra is 0,9% mértékű 
maradjon a helyi iparűzési adó, és az iparűzési adó mértékére vonatkozó rendelet ne kerüljön 
módosításra. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
További kérdés a közterület használati díj mértéke. A jelenlegi mértékek megtalálhatóak az 
előterjesztésben. Ebből nem nagy bevételünk származik. Javaslom, hogy ne módosítsuk. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a polgármester javaslatát és nem 
kívánnak módosítani a közterület használati díj mértékén. 
 
Több hozzászólás, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy 2010. január 1-jétől a kommunális adó mértéke 9.000 Ft/év legyen, és változatlanul 
megmaradjon az egyedül élők adókedvezménye, kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 16/2009. (XII.17.) 
RENDELETE 
 
a helyi adókról szóló helyi rendeletek módosításáról 
 
(A rendelt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
2. Napirend Víz-szolgáltatás díjának felülvizsgálata 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sajnos nem tudtam elmenni a taggyűlésre, mer beteg voltam, feküdtem. Sajnos nincs is sok értelme ott 
lenni, mert Tolmácsnak 2%-os szavazati joga van, és amit a vízmű emelni szeretne, megvalósul, ha 
Balassagyarmat és a DMV elfogadja, hiszen náluk van a többségi szavazat. Ami az előterjesztésben 
szerepel, azt fogadták el a taggyűlésen, mi mást nem tehetünk, mint mi is elfogadjuk. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ha az összes önkormányzat összefog, akkor is a vízműé a többség? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Nem tudunk semmit tenni. Szavazzunk! 
 
Több hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy az ivóvíz szolgáltatás 2010. évre vonatkozó hatósági díja az előterjesztésben szereplő rendelet-
tervezet szerint kerüljön megállapításra, és elfogadja a rendelet-tervezetet, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 17/2009. (XII.17.) 
RENDELETE 
 
az ivóvíz szolgáltatás hatósági díjáról 
 
(A rendelt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
3. Napirend A gyermekétkeztetés és szociális ellátás intézményi nyersanyagköltségeinek 

felülvizsgálata 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e valakinek  kérdése, véleménye, javaslata? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Megbeszéltük az élelmezésvezetővel az 5%-os átlagár emelést, mert erre szükség van. Ami engem 
megdöbbentett, a dolgozókkal kapcsolatos 57 %-os étkezési díj emelés. Eddig a norma 60 %-át + áfát 
fizettünk, jelen pillanatban a tervezetben 90 %-ról van szó. Ezt nem tartom igazságosnak. Tudom, hogy 
már nincs olyan, hogy kötelező étkező, de pedagógiai szempontból nekünk is ajánlott azt enni, amit a 
gyermekek kapnak. Ha ezt az emelést elfogadjuk – érdeklődtem a munkatársak között - senki nem fogja 
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kérni az étkezést. Én ezt nem találom egészséges dolognak. Szeretném, ha ezen elgondolkodnátok. Az 57 
%-os emelést nagyon magasnak tartom, és azt sem tartom jónak, ha nem étkezünk a gyerekekkel, illetve 
más ételt együnk, mint ők. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A dolgozók eddig még annyit sem fizettek, mint amennyi egy óvodás gyermek normája. A dolgozóknak ez 
is támogatás volt az önkormányzat részéről. A normának a 60%-át fizetik, tehát még annyit sem fizetnek, 
mint amibe a nyersanyag kerül. Napi 400 Ft-ból tízórait, ebédet, uzsonnát kapnak. 
 
Hámori Imréné képviselő 
De azok 70-80 ezer Ft-ot kereső emberek, és még fizessenek ki 10 ezer Ft-ot? Nem fogják kérni az ebédet. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van egy másik megoldás. Minden dolgozó kaphat melegétkezési utalványt. A konyhánk elfogadóhely lesz, 
és mindenki le tudja étkezni akár a konyhán is. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Más helyeken, akik konyhán, óvodában és napköziben dolgoznak, nem is fizetnek az ételért, elengedik 
részükre a térítési díjat. Ti is tudjátok, hogy bármilyen rendezvényt szervezünk, mindig segítenek a 
konyhások is, az iskolások is és m,i óvodások is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezért a külön munkáért mindig kapnak elismerést. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Tudom. De nem hiszem, hogy ez a díjemelés véghezvihető. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Minden véghez vihető, amit a testület megszavaz. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Le fogják mondani az étkezést, mert már nincs olyan, hogy kötelező étkező, és ezzel is kevesebb lesz a 
konyha bevétele. Miért ne adhatnánk a dolgozóknak ilyen kedvezményt, hiszen ez az egy intézménye van 
az önkormányzatnak. Különben meg fizetünk, nem ingyen étkezünk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, de legalább a normát ki kellene fizetni, amennyiben nekünk belekerül a nyersanyag. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Van akinek ingyen étkezést biztosítunk, mint önkormányzat, akkor a dolgozók miért nem kaphatnak 
kedvezményt? 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Abban egyetértek, hogy a gyerekekkel együtt kell étkeznie a pedagógusnak, óvónőnek. Valami 
kompromisszumos megoldást kell találnunk! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Hét emberről van szó. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Mekkora a különbség a fizetendő díjak között? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Itt van az előterjesztésben: a jelenlegi 260 Ft, a tervezett 408 Ft. A különbözet 148 Ft.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Napi 400 Ft-ért kapnak háromszori étkezést. Ezt én nem tartom soknak. 
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Balázs János Ferenc alpolgármester 
De bele vannak kényszerítve, hogy a gyerekekkel egyenek. Le kell ülnie, hiszen óvodapedagógiai 
szempontból a gyereknek is látni kell, hogy az óvónő is eszik, és azt eszi, amit a gyerek. Nem ehet mást, 
mint a gyerekek. Valami kompromisszumot kell találnunk. 
 
Torma Andrea körjegyző 
De miért fizessen kevesebbet, mint egy gyerek? 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Én nem azt szeretném, hogy ne fizessenek! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megtehetjük azt is, hogy annyit fizessenek, mint az óvodások és a diákok. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Lehetne egy olyat, hogy veszünk egy átlagot az óvodai étkezési díj és az iskolai étkezési díj között, és azt 
fizessék a dolgozók. Ha meg az lesz, hogy nem fizetnek az étkezésért, szerintem akkor is fognak enni, és 
ezzel nem akarok megbántani senkit. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A havi 70.000 Ft-jából nem fog 10.000 Ft-ot kifizetni az étkezésre. Ezt nem várhatjuk el! 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
A kórházakban nővérek is a 60.000 Ft-jukból fizetik ki az ebéd normáját. Igaz, annyi a különbség, hogy 
nekik nem kell együtt ebédelni senkivel, nem úgy, mint egy óvoda-pedagógusnak. 
 
Hámori Imréné képviselő 
De nem értem, hogy a pedagógusnak miért kellene annyit fizetni, mint a gyereknek? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hát szerintem legalább annyit fizessen, mint a gyerek! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Most miért kell ezt így felfogni? Nem értem! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Önkormányzati szempontból ugyanolyan dolgozó, mint bármelyik másik önkormányzati alkalmazott. Ezen 
kívül a konyhát – elég nagy ráfizetéssel, közpénzből – elsősorban a gyermekétkeztetés és a szociális 
étkeztetés miatt tartjuk fenn. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Más önkormányzati dolgozó is kérhetné ugyan ezt a kedvezményt, amit Ti! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ez az intézmény nem azért működik, hogy a dolgozókat kedvezményesen étkeztesse, hanem azért, hogy a 
gyermek és a szociális étkezést biztosítsa. Az önkormányzatnak ennek az intézménynek a működtetésével 
nem az a célja, hogy a dolgozók kedvezményes étkezését biztosítsa. A dolgozóknak ez a munkahelyuk, ők 
nem szociális ellátás céljából vannak ott. Munkahelyen általában havi 6.000-12.000 Ft étkezési támogatást 
adnak. De ezt nem kötelező adni. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
De ezt a támogatást azért adják – szerintem bér helyett - mert ha bérként kapnának, különböző járulékai 
lennének, így meg nincs járulék-fizetés utána. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Jövőre már lesz adóvonzata, de eddig valóban így volt. Visszatérve: nekem az a véleményem, hogy a 
dolgozó ne fizessen kevesebbet, mint egy óvodás, akikért ezt az az intézményt egyáltalán működtetjük, 
sok-sok millió forint saját forrást is ráfordítva. Látható, hogy mennyi költségbe kerül egy adag előállítása, 
és ehhez képest ki mennyit fizet. Kiderül, hogy egy ételadag önköltségének majdnem a felét az 
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önkormányzat állja. Szerintem a konyha működtetésének nem a dolgozók kedvezményes étkezése a 
szerepe. Ezzel persze nem akarom azt mondani, hogy a bekerülési költséget fizessék ki, nyilván lehet 
kedvezményes étkezést biztosítani, de nem mindegy a mértéke. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Más önkormányzati dolgozó kap étkezési támogatást? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Igen. Az intézményi dolgozóknak javasolt norma 90%-ában meghatározott térítési díj kb. a többi 
dolgozónak juttatott havi 6.000 Ft támogatásnak felelne meg. Ez a 90% egy általunk javasolt mérték, 
természetesen a képviselő-testület döntése szerint ez lehet 80, 85, vagy akár a 60 % is. Az eddigi gyakorlat 
szerint nem volt igazságosan összehangolva az étkezéshez nyújtott támogatás, se az ellátottak és az 
intézményi dolgozók viszonyában, se az intézményi dolgozók és az önkormányzat többi dolgozója 
viszonyában. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ha a többi dolgozó is kapott havi 6.000 Ft étkezési támogatást, akkor nem voltak hátrányos helyzetben, 
igaz, ők nem is voltak belekényszerítve abba, hogy a gyermekekkel egyenek. Az intézmény dolgozói 
viszont nem kapták ezt a támogatást, ők melegétkezést kaptak olcsón.  
Javaslom, hogy olyan díjat állapítsunk meg a dolgozók részére, mint az óvodásoknak vagy iskolásoknak. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az én javaslatom az, hogy maradjon meg az a kedvezményünk, ami eddig is volt, a norma 60%-a +áfa. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Nem lehetséges az, hogy jövőre minden dolgozónak egységes melegétkezési utalványt vezetnénk be? Ha a 
konyhát sikerül beléptetni elfogadóhelynek, akkor nem kellene plusz kedvezmény adni az étkezés díjából. 
 
Loksa János képviselő 
És mi lenne akkor, ha többet fizetnének, mint egy óvodás, de kevesebbet, mint egy iskolás. Kb. 320 Ft 
lenne egy adag. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Az óvodástól mindenképen többet kellene fizetni, mert az általános iskolai norma van alapul véve, mivel 
felnőtt adagot esznek, nem óvodás gyermek adagot. 
 
Loksa János képviselő 
Akkor javaslom az arany középutat, legyen a norma 75%-a a dolgozók térítési díja. Vagy legyen választási 
lehetőségük, hogy melegétkezési utalványt választanak, vagy a 75%-os kedvezményes díjat. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Fizessék az általános iskolások normáját, 333 Ft-ot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Számolhatunk ennyivel? 
Javaslok 6.000 Ft-os étkezési utalványt mindenkinek, ha eszik, eszik, ha nem eszik, nem eszik.  
 
Loksa János képviselő 
Azért ez mégsem a legjobb megoldás. Maradjunk a 75 %-nál. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor mennyibe kerül? 
 
Torma Andrea körjegyző 
340 Ft-ba kerülne a tízórai, az uzsonna, és a felnőtt ebéd, Áfával együtt. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
És ez kikre vonatkozna? 
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Torma Andrea körjegyző 
Az óvodai és a konyhai dolgozókra. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Elhangzott több javaslat, melyeket szavazásra teszek fel. 
Az első javaslat a norma 60%-a volt. Aki egyetért azzal, hogy az intézményi dolgozók térítési díja a norma 
60%-ában kerüljön megállapításra, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással nem fogadta el a javaslatot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A második javaslat 75% volt. Aki egyetért azzal, hogy az intézményi dolgozók térítési díja a norma 75%-
ában kerüljön megállapításra, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el a javaslatot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az eddigi két javaslatot a képviselő-testület nem fogadta el. Nekem az a véleményem, hogy legalább annyit 
kellene fizetniük, mint az iskolás gyerekeknek. Félre ne értse senki, nem a dolgozók ellen vagyok! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én azt mondtam a napirend elején is, hogy ha az előterjesztésben szereplő 90 % kerül megállapításra, a 
dolgozók nem fognak enni, hoznak majd otthonról valamit. Ezt kérték, hogy tolmácsoljam felétek, én 
megtettem ezt. Én kifizetem érte a 330 Ft-ot is, de a fizikai dolgozó nem biztos, hogy megteszi ezt. 
 
Loksa János képviselő 
70 %-kal számolva mennyibe kerülne? 
 
Torma Andrea körjegyző 
318 Ft-ot jelentene áfával. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Mennyi az egyhavi ráfordításunk a konyhára? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Éves szinten több mint 7 millió forint, amit saját költségvetésből teszünk hozzá. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Az előterjesztésből is látható, hogy 1 adag étel önköltsége 783 Ft. Ennyit senki nem fizet sem az ebédért, 
tehát a különbséget az önkormányzat állja. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ha nem mi állítanánk elő az ebédet, hanem hozatnánk, akkor mennyi kiadást jelentene az 
önkormányzatnak? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ezt csak egy konkrét ajánlat és számítás alapján lehetne meghatározni, de az ingyenesen étkezők és a 
szociális étkezők miatt valamennyi önkormányzati költség megjelenne. Én kb. 1 millió Ft-ra saccolnám. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Lehet, hogy el kellene gondolkodni azon, hogy megszüntetjük a konyhát. 4 fő munka nélkül maradna, de 
éves szinten 7 millió forint is maradna a kasszánkban. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt nagyon meg kell gondolni, hiszen valóban 4 embert tennék munkanélkülivé, és az sem mindegy, hogy 
milyen minőségű ételt tudunk biztosítani az ellátottaknak. 
 
Loksa János képviselő 
Javaslom a 70 %-os térítési díjat. 
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Torma Andrea körjegyző 
Az is megoldás, hogy a 3.§ (1) bekezdés d) pontját kihúzzuk – ha mondjuk erről nem születik megegyezés 
és döntés - a rendelet többi részét pedig elfogadjátok, és akkor nem lenne külön térítési díj megállapítva a 
dolgozóknak, hanem ők is külsősként vehetik igénybe az étkezést és aszerint fizetnek, viszont kapnak 
melegétkezési utalványt, amit akár itt a konyhán is felhasználhatnak, ahogyan ezt a Polgármester Úr is 
javasolta. 
 
Loksa János képviselő 
Ezt nem tartom jónak. Magdi, gondold át, hogy ha most elfogadnád Te is a 70 %-ot jobban járnának a 
dolgozók is, mint az utalvánnyal! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Hát valóban nem biztos, hogy jól járnának vele a dolgozók! 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Vagy gondolkodjunk el azon, hogy kell-e a konyha! 
 
Hámori Imréné képviselő 
A minőségi étkeztetés biztosítása érdekében szerintem kell. A konyhát hagyni kell. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
2010-re nagyon lecsökkennek az állami támogatások, úgy hogy majd meglátjuk, mi legyen a konyhával. 
Előbb-utóbb valamit kénytelenek leszünk megszüntetni. Vagy az iskolát, vagy a konyhát vagy a hivatalt. 
Szerintem szavazzunk az újabb javaslatról! A harmadik javaslat 70%.  
Aki egyetért azzal, hogy az intézményi dolgozók térítési díja a norma 70 %-ában kerüljön megállapításra, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem  szavazottal, tartózkodás nélkül elfogadta a módosító 
indítványt. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
A szociális étkezésről is beszéljünk! 
 
Csehek József képviselő 
Három kategória van. Ez így marad? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ez természetesen egy tervezet, a képviselő-testület dönt, és akár másként is meghatározhatja. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Én beiktatnék még egy sávot, ha lehet, a 42.750 és a 85.500 Ft közötti kategóriát még ketté osztanám, 
hiszen majdnem a duplája a 42.750 Ft-nak a 85.500 Ft, és mégis ugyan annyit fizetnek az ebédért. 
Szerintem ezt módosítsuk! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Hogy gondolod módosítani? 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Mondjuk a nyugdíjminimum 150 %-ától 200%-ig, és a 200 %--tól 300%-ig két külön kategória lenne, és 
ennek megfelelően emelkedne a fizetendő díj is. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta a szociális étkeztetésre vonatkozó jövedelem-kategóriák és fizetendő 
térítési díj javaslatokat, melyet a körjegyző az alábbiak szerint foglalt össze: 
 
Torma Andrea körjegyző 
A szociális étkezők intézményi térítési díja (tehát a rendelet 3.§ (1) bekezdés e) pontjában szereplő %) a 
nyersanyagköltség + a nyersanyagköltség 100%-ában meghatározott előállítási és rezsi költség legyen. 
Tehát ez az intézményi térítési díj, nem a személyi térítési díj. Ez azt jelenti, hogy az intézményi térítési díj 
498 Ft + áfa. Ehhez képest kell %-osan meghatározni, hogy egy-egy jövedelm-kategóriában mennyi legyen 
az étkezést igénybe vevő által fizetendő térítési díj.  
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Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Én csak a II. kategória által fizetendő térítési díjat osztanám ketté, a másik két kategóriát hagynám, ahhoz 
ne nyúljunk. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Az I. kategória a nyugdíjminimum 150%-ig terjed, a térítési díj: az intézményi térítési díj 46 %-a, összege 
229 Ft + áfa, a II. kategória a nyugdíjminimum 150 %-200 %-ig terjed, a térítési díj az intézményi térítési 
díj 81%-a, összege 403 Ft + áfa, a III. kategória nyugdíjminimum 200%-ától-300 %-ig, a térítési díj az 
intézményi térítési díj 86 %-a, összege 428 Ft + áfa, és a IV. kategória a nyugdíjminimum 300 % feletti 
jövedelem, a térítési díj az intézményi térítési díj 92 %-a, összege 458 Ft + áfa. 
 
Loksa János képviselő 
Valahol határt kell húzni, ennél igazságosabban nem tudjuk elosztani, hiszen bárki már csak 1 Ft-tal is 
meghaladja a jövedelem határt, már a magasabb kategóriába kerül át. Szerintem ez jó így. 
 
Több hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  
A szociális étkeztetésre vonatkozó módosító indítványt külön szavazásra bocsátom. 
Aki egyetért azzal, hogy a szociális étkezők térítési díja az előbbiekben összefoglaltak szerint 4 jövedelem-
kategóriában kerüljön meghatározásra, úgy, hogy az intézményi térítési díj a norma + a norma 100%-ában 
meghatározott előállítási és rezsi költség összegében kerüljön megállapításra, és ehhez képest a személyi 
térítési díj 46%, 81%, 86%, és 92% legyen, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a szociális étkezők 
térítési díjára vonatkozó módosító indítványt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért az 
előterjesztett rendelet-tervezettel, a dolgozók térítési díjára és a szociális étkezők térítési díjára vonatkozó, 
elfogadott módosító javaslatok szerint módosítva a rendelet 3.§ (1) bekezdés d), és e) pontját, valamint a 
rendelet mellékletét,  kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi 
rendeletét:  
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A gyermekétkeztetés és szociális ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési 
díjáról 
 
(A rendelt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
4. Napirend A polgármester tiszteletdíjának felülvizsgálata és 2009. évi munkájának 

jutalmazása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt a napirendet szerettem volna, ha nem tárgyaljuk, de a jegyző asszony azt mondta, hogy szerepel a 
testület éves munkatervben, így napirendre kell tűzni. A napirend tárgyalása erejéig az ülés vezetését 
átadom az alpolgármesternek, mert nem kívánok részt venni a napirend tárgyalásán. 
 
Hajnis Ferenc polgármester személyes érintettsége okán elhagyta az üléstermet. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Van valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?  
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Nekem, az lenne a kérdésem, hogy hogyan érinti a polgármestert az, hogy ő nyugdíjat is kap? Az esetleges 
emelés miatt nem származik hátránya? Mert ha egy bizonyos összeget meghalad a jövedelem, a nyugdíj is 
adó alá esik. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A Polgármestert nem érinteni az bevezetni tervezett szabályozás, miszerint a minimálbér éves összegét 
elérő jövedelem esetén a nyugdíj további folyósítása felfüggesztésre kerül, mivel ezt eltörölték, nem lép 
hatályba.  
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Jó, akkor ez nem okoz gondot. Van-e valakinek javaslata? 
 
Loksa János képviselő 
Pénz nincs, de viszont nem várható el, hogy reál értékben kevesebbet keressen, mint az idén. Jól csinálja, 
amit csinál, azt gondolom,. mindenképen emeljünk valamennyit. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Van-e olyan lehetőség, vagy egy összeg, amit szabadon felhasználhat, és kevesebb a járulékos kiadásunk, 
mint a bér után? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem igazán tudok ilyenről. Természetben juttatást – pl. üdülési csekket – nem kaphat, mert nem főállású 
munkaviszonyban látja el a polgármesteri tisztséget. Úgy gondolom, pénzben kellene a munkáját elismerni, 
hiszen ugyanannyit dolgozik, mint egy főállású polgármester, viszont a tiszteletdíja jóval alatta marad a 
főállású polgármesterek illetményének. Szerintem nem feltétlen a polgármester juttatásán kellene spórolni, 
hiszen neki köszönhető, hogy anyagilag stabilan áll az önkormányzat. 
 
Loksa János képviselő 
Én is így gondolom, hiszen valahol el kell ismerni a munkáját. Az infláció kb. 5% körül mozog, én szívem 
szerint 9 %-ot emelnék a tiszteletdíján, de legyen 7 %. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Az 5% emelés azt jelenti, hogy 142.000 Ft lenne tiszteletdíja. Kerekítsük fel 145.000 Ft-ra? 
 
Loksa János képviselő 
Tegyünk még hozzá 2,5 %-ot. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ha 145.000 Ft-ban állapítanátok meg a tiszteletdíj összegét, akkor az 7,4 % emelést jelent. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
A költségtérítése megmarad? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Az egy külön kérdés, arról is dönthet a testület. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ez az emelés éves szinten csak bruttó 36.000 Ft pluszt jelen. 
 
További  hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
elfogadja, hogy a polgármester tiszteletdíja 2010. január 1-től havi 145.000 Ft legyen, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
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144/2009. (XII.16.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hajnis Ferenc társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíját 2010. január 1-jétől 145.000 Ft-ban 
állapítja meg. 
 
Határidő: 2010. január 1-jétől folyamatos a következő módosításig 
Felelős:   körjegyző 
 

 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
A következő határozati javaslat az alpolgármester tiszteletdíja. Én eltekintenék az emeléstől. A havi 10.000 
Ft-ból marad 6.400 Ft, ezt egy tolmácsi család internet előfizetésére fordítom. Ha hozzácsapódna a 
béremhez, nem volnék előrébb. Kérem, hogy ezt a kérdést ne tárgyalja a testület. 
Kérem, kézfeltartással szavazzon, aki egyetért azzal a javaslatommal, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíj 
módosításának kérdését ne tárgyaljuk! 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 nem szavazattal elfogadta az alpolgármester javaslatát, és az 
alpolgármester tiszteletdíjának módosításáról nem kíván tárgyalni. 
 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
A következő határozati javaslat a polgármester jutalmazásának kérdése. 
 
Loksa János képviselő 
Az alpolgármestert nem lehet jutalmazni? Hiszen ő helyettesíti a polgármestert. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Nem kellett sokszor helyettesíteni a polgármestert, amennyit kellett, az belefér. Köszönöm szépen, ezt nem 
kérem. 
Térjünk vissza a polgármester jutalmazásához. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Tavaly a Polgármester 1 havi tiszteletdíjának megfelelő összeget kapott jutalmul. 
 
Loksa János képviselő 
Javaslom az 1 havi tiszteletdíjának a 75%-át jutalomként megállapítani. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Magyarul 100.000 Ft-ot? 
 
Loksa János képviselő 
Így van. 
 
Csehek József képviselő 
Én 1 havi tiszteletdíjának megfelelő összeget javaslok! 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ez milyen plusz terheket ró még az önkormányzatra? 
 
Torma Andrea körjegyző 
27 % járulék terhe van, de az egy havi juttatásából az adó és járulék levonások miatt kb. 70.000 Ft körül 
kap kézhez. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Elhangzott két javaslat. Szavazzunk először a 100.000 Ft-ra! Kérem, kézfeltartással szavazzon, aki egyetért 
azzal, hogy a polgármester a 2009. évi munkájának elismeréseként bruttó 100.000 Ft jutalomban 
részesüljön! 
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

145/2009. (XII.16.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hajnis Ferenc társadalmi 
megbízatású polgármestert a 2009. évi eredményes munkájának elismeréseként 
100.000 Ft pénzjutalomban részesíti. 
A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy intézkedjen a polgármester 
jutalmának kifizetéséről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   körjegyző 
 
 

Balázs János Ferenc alpolgármester 
A követkeő téma a polgármester költségtérítése. Mennyi jelenleg a költségtérítés? 
 
Torma Andrea körjegyző 
40.000 Ft. 
 
Loksa János képviselő 
Javaslom, hogy 42.000 Ft-ban állapítsuk meg. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ezt számlákkal kell igazolnia, vagy anélkül automatikusan megkapja? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Igen, számlákkal kell igazolni. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat  nem volt. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a polgármester 
költségtérítése 2010. január 1-jétől havi 42.000 Ft legyen megállapítva, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

146/2009. (XII.16.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló módosított 1994. évi LXIV. törvény 18.§-a alapján Hajnis Ferenc 
polgármester részére a polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő szükséges 
költségeinek megtérítésére költségátalányt állapít meg. 

A költségátalány havi összege 2010. január 1-jétől 42.000 Ft 

A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a költségátalány kifizetéséről 
havonta, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig intézkedjen. 
 
Határidő: 2010. január 1-jétől folyamatos a következő módosításig 
Felelős:   körjegyző 
 
 

Hajnis Ferenc polgármester visszajött az ülésterembe. 
Balázs János alpolgármester tájékoztatta Hajnis Ferenc polgármestert a képviselő-testület döntéseiről 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönöm. 
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5. Napirend Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díjának 

felülvizsgálata 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Látjátok az előterjesztésben, hogy a borház után a felújítás fejében még nem kell, hogy bérleti díjat 
fizessenek. 
A posta épületének bérleti díját nem javaslom felemelni, hiszen nem tudtuk a beígért felújítást elvégeztetni 
az idén, és a postánál is lehet, hogy tulajdonosváltás lesz. Ha sikerül nekik kiadni vállalkozónak, felújítjuk, 
és utána a vállalkozóval kell egyeztetni a bérleti díjról. 
Szerintem a sportcsarnok bérleti díját sem kellene idén emelni. 
 
Csehek József képviselő 
A tavalyi emelés után is többen visszamondták, nem jöttek. Szerintem se emeljük. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Már a 3.000 Ft se megfelelő? Sokallják? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem nem azért nem jönnek, mert sokallják! 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat  nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha más javaslat nincs, akkor szavazásra bocsátom a kérdést: aki egyetért azzal, hogy 2010. januárjától a 
bérleti díjakat ne módosítsuk, és a bérleti díjakat illetően most ne hozzunk döntést, vagyis maradjon 
érvényben a korábbi döntésünk, kérem kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a  javaslatot, mellyel 
a jelenleg érvényben lévő bérleti díjakon nem kíván módosítani. 
 
 
 
6. Napirend   Közterület használat iránti kérelem 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sajnálom, hogy Dudás Gergely képviselő nincs itt, hiszen amikor először megjelent a Marton pékség autója 
a faluban, bejött a hivatalba, és szerette volna, ha nem adunk engedélyt a mozgóárusításra, mivel tönkre 
teszi a helyi kisboltot. Én már reggel 8 órakor nem tudok a kisboltba kenyeret és zsemlét vásárolni, miért 
ne jöjjön be a mozgóárus, akinél délután 13 órakor is friss pékárut tudok vásárolni. Nagyon meg vannak 
elégedve vele az emberek. 
Én azt is megértettem, hogy Dudás képviselő attól félt, hogy bezár a kisbolt és nem lesz a falunak 
élelmiszer boltja. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem lehet megtiltani az árusítást. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Nagyjából kiszámítható, hogy mikor jön az árus? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Dél és 13 óra között. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Milyen összeget jelent nekünk ez a közterület-használati díj? 
 
 



Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének  15/2009. (XII.16.) jegyzőkönyve 
 

 17

Torma Andrea körjegyző 
100 Ft/m2/nap. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Egy mozgó autónál hogy működik ez? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ahány négyzetmétert foglal az autó, annak megfelelően kell fizetni. 
 
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 településünkön Marton István részére a mozgó árusításhoz szükséges közterület használati 
engedélyt megadjuk, közterület-használati díj fizetése ellenében, és elfogadja a határozati javaslatot, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  

147/2009. (XII.16.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Marton István 2643 
Diósjenő, Kossuth u. 4. szám alatti egyéni vállalkozó közterület-használati 
engedély iránti kérelmét támogatja. 
A képviselő-testület Marton István vállalkozó részére az IKD 577 forgalmi 
rendszámú gépjárművéből történő heti 5 alkalommal történő árusítást, a 
rendeletbe meghatározott közterület-használati díjtételek figyelembe vételével, 
jelenleg 100 Ft/m2/nap közterület- használati díj mértékkel engedélyezi. Az 
engedély visszavonásig érvényes. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 
határozattal értesítse a kérelmezőt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
7. Napirend  Szent Márton Katolikus Általános Iskola (Borsosberény) támogatás iránti 

kérelme 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A borsosberényi Szent Márton Katolikus Általános Iskola megkeresett minket, mindenki előtt ott a levelük, 
hogy támogassuk a karácsonyi koncertjüket. Én voltam azon a koncerten, ami a levélben szerepel, de nem 
ez a lényeg. Úgy gondolom, hogy nekünk nem feladatunk támogatni ezt az iskolát. Tudjátok, hogy milyen 
beállítottságú vagyok, de nem hiszem, hogy a borsosberényi iskolát kellene támogatnunk ebben a nehéz 
anyagi helyzetben, amiben az önkormányzatok vannak, mikor még a miénket is csak nehezen tudjuk 
fenntartani. 
Én egyébként, mint magánember, utaltam 1.500 Ft-ot a számlájukra. Az a javaslatom, hogy ne támogassuk 
ezt a kérelmet. 
 
Balázs János alpolgármester 
Azt mindenképp tegyük hozzá, hogy elvileg támogatjuk, elismerjük a nemes célt, de anyagilag nem áll 
módunkban támogatni. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, más javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy - tekintettel az önkormányzat szűkös anyagi helyzetére – ne nyújtsunk támogatást a 
borsosberényi általános iskola karácsonyi koncert rendezvényére, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

148/2009. (XII.16.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Szent 
Márton Katolikus Általános Iskola (2644 Borsosberény, Rákóczi út 37-39.) 
karácsonyi koncert támogatása iránti kérelmét. A képviselő-testület az 
önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt – bár támogatva és elismerve a 
koncert nemes célját – pénzbeli támogatással nem tudja segíteni a koncert 
megvalósítását. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
8. Napirend  Települési hulladékszállítás – hulladékszállítási szerződés meghosszabbítása 

(szóbeli előterjesztés) 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Várhatóan áprilistól lesz a regionális társulás által megoldva a hulladék-szállítás, ezért beszéltem a jelenlegi 
szállítónkkal, hogy addig elvállalja-e a szállítást a jelenlegi feltételekkel, árakkal. Azt mondta, hogy minden 
további nélkül, nem emeli meg az árat erre a három-négy hónapra. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
A későbbiekben nem is szállíthat? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A jelenlegi technológiájával nem, de be akar ruházni, korszerűsíteni a gépparkját, és szeretne pályázni a 
közbeszerzési eljáráson. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Hogy lesz a pályázat? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Társulás fogja kiírni a közbeszerzési felhívást, egységesen, valamennyi település szállítására 
vonatkozóan. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Aki megnyeri, az lesz a szállító. Magyarul: nekünk már nincs választási lehetőségünk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nincs. Most az a kérdés, hogy az idei feltételekkel továbbra is végzi a hulladékszállítást 2010. január, 
február, március, és esetleg még április hónapban. Javaslom, hogy fogadjuk el, és arra az időszakra, amíg 
nem indul be a regionális rendszer, hosszabbítsuk meg a szállítási szerződésünket a NÉ & PA Kft-vel. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy a település kommunális szilárd hulladék szállítására vonatkozó, jelenleg fennálló 
szerződésünket a NÉ & PA Kft-vel változatlan feltételek mellett meghosszabbítsuk a regionális rendszerű 
hulladékszállítás beindulásáig, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
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149/2009. (XII.16.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a NÉ & PA 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2635 Vámosmikola, Alkotmány u. 20.) 
hulladékszállítási közszolgáltató ajánlatát, mely szerint a NÉ & PA Kft., mint a 
hulladékbegyűjtést és - szállítást ellátó közszolgáltató 2010. évben változatlan 
feltételekkel ellátja a hulladék begyűjtési- szállítási feladatokat. 
 
A képviselő-testület a hulladékbegyűjtés, és –szállítás közszolgáltatást az Észak-
Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás keretében regionális szinten, 
logisztikai körzetekre bontott módon szervezendő települési szilárd hulladék 
begyűjtési-szállítási rendszerében kívánja megvalósítani, melynek várható 
beindulási ideje 2010. április, ezért a NÉ & PA Kft. útján biztosított 
hulladékbegyűjtés- és szállításra vonatkozó közszolgáltatás szerződés 
meghosszabbításának hatályossága ezen regionális szintű települési szilárd 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megkezdéséig – várhatóan 2010. április - 
történhet. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a NÉ & PA Kft-vel fennálló 
szolgáltatási szerződés fentieknek megfelelő meghosszabbításra. 
 
Határidő: szerződés hosszabbítás: 2009.december 31. 
Felelős: polgármester 
 

 
 
9. Napirend  Tolmácsi Viziközmű Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 2010. évi 

bankszámla vezetési díj átvállalása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztésben szereplő költségeket eddig minden évben átvállaltuk, javaslom, hogy 2010-es évben is 
vállaljuk át, hiszen a Társulat nem rendelkezik bevétellel, nem tudja fizetni a számlavezetési költséget. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy az önkormányzat a 2010. évi költségvetésében biztosítsa a Viziközmű  Társulat bankszámla 
vezetési díját, illetve a 2009. évi éves beszámoló közzétételi költségtérítés összegét, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  

150/2009. (XII.16.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tolmácsi Viziközmű, 
Csatornamű Vízgazdálkodási-Társulat 2010. évi bankszámla vezetési díját 
átvállalja és a szükséges fedezetet az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében 
biztosítja. 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tolmácsi Viziközmű, 
Csatornamű Vízgazdálkodási-Társulat 2009. évi éves beszámoló közzétételi 
költségtérítés összegét átvállalja és a szükséges összeget a 2010. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
Határidő: 2010. évben folyamatosan 
Felelős:   polgármester 
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10. Napirend   Rétság Általános Iskola Alapító Okirat módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A rétsági jegyző megküldte az általános iskola alapító okiratának módosításra javasolt, egységes szerkezetű 
alapító okiratot. A módosítást a jogszabályi előírások miatt kell megtenni. A rétsági képviselő-testület így 
fogadta el a módosított alapító okiratot. 
 A megküldött Alapító Okiratot átnéztük, megfelel a jogszabályoknak, ezért elfogadásra javasoljuk.  
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy a rétsági jegyző által előkészített és megküldött egységes szerkezetű, 2009. október 1-jétől 
hatályba lépő alapító okiratot elfogadjuk,  kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 
 

151/2009. (XII.16.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt, 2009. október 1-jétől hatályba lépő, a képviselő-
testület elé terjesztett Rétság Általános Iskola Alapító Okiratát. 
Az egységes szerkezetbe foglalt, 2010. október 1-jétől hatályos Alapító Okirat 
jelen határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
 

 
 
11. Napirend   Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a bánki polgármesterrel egyeztetve és megbeszélve a 
körjegyző jutalmazásáról döntöttünk. A minimálbér összegének megfelelő értékű üdülési csekkel – ennyit 
lehet adómentesen adni, valamint készpénz jutalomban részesítettük. Úgy gondoltuk, ezzel jutalmazzuk, és 
a 2009. évi munkáját így szeretnénk elismerni. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nagyon szépen köszönöm, nem tudtam róla, ez számomra is új információ, zavarba is hoztatok! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nagy tisztelettel köszönjük az eddigi munkádat! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Én köszönöm! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A tisztelt képviselő-testületi tagoknak pedig szeretettel nyújtom át az önkormányzat szerény ajándékát: 
egy-egy határidő naplót. Szeretném, ha mindenki időt tudna szakítani december 29-én kedden egy közös 
évzáró vacsorára. Nem tudom, mit szóltok hozzá, de úgy gondolom, a munkátokért Ti is megérdemeltek 
legalább ennyit. És meghívnánk – szokás szerint - Pénzes Klára pénzügyes munkatársat is. 
Mindenkinek kiosztok egy táblázatot, ami Bánk-Tolmács Körjegyzőség működéséhez történő hozzájárulás 
fizetésére vonatkozik. A bánki polgármester úr azt szeretné, hogy a körjegyzőségi hozzájáruláshoz többet 
fizessünk, mint eddig. Beszélgetésünk alkalmával azt próbálta elővezetni, hogy ő ehhez a kérdéshez csak a 
normatívát veszi alapul. A táblázatban látjátok, hogy 2008-ban mennyi volt a normatíva, mennyi 2009-ben, 
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és várhatóan mennyi lesz 2010-ben. Jelentősen csökken. Készítettünk a körjegyző asszonnyal és a 
pénzügyes Klárival egy egyeztetési anyagot, melyből kiderül, hogy kinek mennyi anyagi előnye származott 
a körjegyzőségből. Január elején lesz Bánkon a pénzügyi bizottsági ülés, melyen a bizottság tárgyalni fogja 
ezt a kérdést, és erre az ülésre meg vagyunk hívva. Elvileg ezen a bizottsági ülésen születhet egy egyezség, 
melyet a bizottság majd javasol a bánki testület felé, és utána nekünk is döntenünk kell erről. Ha valakinek 
lenne kedve eljönni erre a bizottsági ülésre, jó lenne, hogy ne csak egyedül képviseljem a testületünket. A 
körjegyző asszony és a pénzügyes kolleganő olyan pártatlanul végzi a dolgát, tényleg odafigyelve arra, 
hogy a két település egyformán viselje a költségeket, nagyjából egyforma legyen az anyagi előny, egyik 
település se menjen a másik rovására, és ezt nagyon köszönöm! Pedig bánkiak! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ez egyértelmű és természetes! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A bánki polgármester úr csak azt figyeli, hogy mennyi a normatíva, és azt szeretné, hogy a normatíva 
csökkentést felezzük meg, mert ő úgy érzi, hogy ez akkor lenne jó. Ezzel nem igazán értek egyet, és nem is 
tudom elfogadni. Erre az egyeztetésre szolgál majd a bánki bizottsági ülés, ahol remélem, sikerül egy 
kompromisszumos megoldást kidolgozni, ami mind a két településnek jó és elfogadható. Azért osztom ki 
ezt az egyeztetési munka-táblát, hogy Ti is át tudjátok nézni, és véleményt tudjatok kialakítani. Várhatóan a 
februári ülésünkön napirendi téma lesz. 
 
 
További napirendi pont és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a további napirendek tárgyalását zárt 
ülésen folytatta. 
 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 
 
 
 
 Csehek József  Féjáné Záhorszki Mária 
 képviselő  képviselő 
 
 
 
 


