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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

1/2010. számú 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
Készült: 2010. február 12-én 1600 órai kezdettel megtartott 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 
 Hámori Imréné  képviselő 
 Loksa János  képviselő 
 Torma Andrea  körjegyző 
 
Igazoltan távol: Féjáné Záhorszki Mária képviselő  
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tagból 7 fő jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitja. Elmondja, hogy Féjáné Záhorszki Mária képviselő jelezte, hogy késve érkezik, 
valamint Dávid Imre jelezte, hogy az ülés befejezése előtt távozik. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Balázs János Ferenc alpolgármester és Dudás Gergely 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.  Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi költségvetése Hajnis Ferenc polgármester 
 
2. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása Hajnis Ferenc polgármester 
 
3. Helyi rendeletek felülvizsgálata a 2006/123. EK Hajnis Ferenc polgármester 

irányelv rendelkezéseiből adódóan 
 
4. Bánk-Tolmács Körjegyzőségi megállapodás módosítása Hajnis Ferenc polgármester 
 
5. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapján Hajnis Ferenc polgármester 

képező fő célok meghatározása; 
Tájékoztatás a körjegyző 2009. évi teljesítményértékeléséről 
 

6. 2010. évi közfoglalkoztatási terv Hajnis Ferenc polgármester 
 
7. Tolmács 037 hrsz-ú ingatlan térítésmentes önkormányzati Hajnis Ferenc polgármester 

tulajdonba vétele 
 
8. Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése, előkészítése Hajnis Ferenc polgármester 
 
9. Március 15-ei ünnepség előkészítése (szóbeli megbeszélés) Hajnis Ferenc polgármester 
 
10. Egyebek   
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- falunapi pályázat 
- rétság Általános Iskola támogatás iránti kérelme 
- vízfogyasztás csökkentésének lehetősége 
- 432/6 hrsz-ú telek vételár részletekben történő megfizetése iránti kérelem 
- helyi birtokhasznosítási bizottságba delegált tag 
- emlékmű állítás 

 
 
Napirend előtt       Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A hulladékgazdálkodási társulás – Zöldhíd Program - legutóbbi taggyűlésén tárgyaltunk a beinduló 
hulladékszállítási rendszerről, és most már kezd kirajzolódni, hogy várhatóan áprilistól mennyibe fog kerülni a 
hulladékszállítás. 1 tonna hulladék szakszerű elhelyezése Nógrádmarcalban bruttó 12.910 Ft. Ehhez jön még a 
szállítás költsége, így fog összeállni az éves szemétdíj. A polgármesterek megpróbálták a 27-28 ezer Ft/év 
lakossági díjat leszoríttatani, és ennek eredményeként most úgy néz ki, hogy 20-21 ezer Ft körül sikerült az ezévi 
díjat megállapítani. Ennek viszont az a hátránya, hogy a következő 5 évben kell felhozni a díjat arra a szintre, 
amibe ténylegesen kerülni fog, mert ezt az alacsonyabb díjat úgy sikerül elérni, hogy az első évi értékcsökkenés 
a következő évek díjában lesz érvényesítve. Ebbe a díjba bele fog tartozni – külön díj nélkül, ingyenesen – a 
szelektív hulladékgyűjtés. Rétságon lesz egy hulladékudvar, ahova le lehet vinni a komposztálható hulladékot, a 
sittet, a háztartási hulladékot, veszélyes hulladékot. A közelünkben Nógrádmarcalon és Kerepesen lesz egy-egy 
nagy hulladéklerakó, ami teljes egészében az önkormányzati társulás tulajdona. Bárki bármikor belenézhet a 
könyveléstől kezdve mindenbe. Ha ezt vállalkozók irányítanák, nem lehetne nyomon követni a dolgokat, és az 
árak is biztosan magasabbak lennének a vállalkozói haszonnal. A társulási ülésen kértük, hogy mondják meg, 
mikor lesz a pontos indulás, de még most sem tudták megmondani, mert Kerepes – Ökörtelepvölgy telepen még 
vannak elmaradások, folynak az utógondozási munkák, még nincs átvéve a beruházás, de legkésőbb március 15-
ig szeretnék ezt lezárni. A költségvetésünkben minden évben tervezünk a társulási tagdíjat és a pályázati önerő 
ránk eső részét, ami az idei költségvetésünkben is tervezésre került, de az idén sikerült pályázati pénzhez jutni és 
valószínűleg nem lesz szükség az önerőre. 2002. évtől folyik már ez a társulási beruházás, 2004. évben a társulás 
tagjai elfogadták azt, hogy a rendszer beindulására a tonnánkénti elhelyezési díj kb. 15.000 Ft lesz. Ennek 
tudatában a legtöbb polgármester megemelte a kommunális adót vagy a szemétdíjat közel erre a szintre. Volt, aki 
ezt nem tette meg, alacsonyan hagyta a kommunális adó összegét, és most fáj a feje, hogy hogyan fogja 
megmagyarázni a lakosságnak a magas szemétszállítási díjat. 
A faluház akadálymentesítésére benyújtott pályázatunkat megnyertük, 9 millió 856 ezer forintot kapunk. A 
támogatás előlegét megigényeltük, – 3.449.755 Ft – és már meg is érkezett a számlánkra. Most folyik a 
közbeszerzési pályázat előkészítése, hivatalos közbeszerzési tanácsadó csinálja. Szeptemberig el kell ezzel a 
számolni pályázati támogatással, de szerencsésebb lenne az országgyűlési választások után megkezdeni a 
munkákat, hiszen ha most belefogunk, nem biztos, hogy végezni tudnak április 11-ig. 
Felmerült az előző testületi ülésen, hogy a 0,9 %-os iparűzési adó csökkentés után nem igazán jöttek a 
településünkre vállalkozók. Most egy kicsit újra meg próbálom megmozgatni ezt a dolgot. Felvettem a 
kapcsolatot az Ipari Park Kft. tulajdonosával, jövő hét vége felé mindenképpen leülünk és tárgyalunk.  
A TÁMOP pályázatunkkal kapcsolatban – Tolmács egészséges jövőjéért – értesítést kaptunk, hogy regisztrálták, 
tehát nem befogadták, csak regisztrálták. 
Január elején a kistérségtől érkezett egy lehetőség a közmunka programra, melynek keretében sikerült 3 tolmácsi 
lakost foglalkoztatni 2010. június 15-ig. Ezek a közmunkások a kistérségnél vannak alkalmazásban, de 2 fő 
Tolmács településen végzi a közmunkát, és 1 fő Rétásgon az adminisztrációs feladatokkal foglalkozik, ő a 
főnökük. A közmunkások kapnak munkaruhát, és szerszámokat is lehetett igényelni a részükre. Igényeltünk 
motorfűrészt, talicskákat, lapátokat, ásót, kapát, tehát mindent, amit lehetett. Ennek a költségét is a kistérség 
fizeti a pályázatból, nekünk csak a beszerzések ÁFA-ját kell átvállalnunk és minden eszköz nálunk marad. 
A kastély ügyében megkerestem az ügyvéd urat, hogy hol tartunk. A legfelsőbb bíróságon van az ügyünk, a mai 
napig nem érkezett rá válasz. Két irányban van elindítva ez a dolog, egyszer fellebbeztük a másodfokú bírósági 
döntést a legfelsőbb bíróságnál, másrészt a vagyonkezelő bírósághoz is beadtunk egy kérvény, hogy hagyják 
helyben azt a döntést, hogy Tolmács Község Önkormányzatáé a kastély. Sajnos a Bódis Ügyvéd Úr sem tudott 
további felvilágosítást adni, ő sem kapott semmilyen értesítést. 
Van egy testvér településünk Erdélyben, szeretnénk, ha a falunapra ismét el tudnának jönni községünkbe. Kiírtak 
egy olyan pályázatot, ami támogatja a külföldi testvérkapcsolatok ápolását, így az utazási költségüket is, 2.500 
eurótól 10.000 euróig lehet pályázni. Beszéltem a pályázatíró cégünkkel, és azt mondták, hogy nem igazán éri 
meg benyújtani a pályázatot, mert 2.500 eurót nem is tudnánk elkölteni, illetve angol nyelven kell benyújtani a 
pályázatot, és ennek a megírása 500-600 Ft-ba kerülne., és a pályázatírás díja nem elszámolható a pályázatban. 
Erre szerintem most nincs az önkormányzatnak 500 ezer Ft-ja, de ha úgy döntötök, hogy adjuk be, akkor 
természetesen beadjuk. 
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Január 1-jétől Csehek József településőrként kerül foglalkoztatásra, tudjátok, hogy az állam megtéríti nekünk a a 
településőr bérét és járulékait, és egyszeri eszköz beszerzést. A településőr részére beszerzésre került mellény, 
sapka, mobil telefon, táska, jegyzetfüzet és egy kerékpárt is szeretnénk vásárolni. 
Megkeresett Rétság Város polgármestere azzal kapcsolatosan, hogy hogyan is működik az iskolásaink szállítása, 
mert pályázatból vásároltak egy iskolabuszt, és a pályázatukban vállalták, hogy Tolmácsról és Bánkról ezzel 
szállítják a gyerekeket a rétsági iskolába. Tájékoztattam őt, hogy a tolmácsi gyerekeket a mi kisbuszunkkal 
szállítjuk Rétságra iskolába, és megkapjuk az állami támogatást erre a feladatra. Mielőtt pályáztak, és ezt a 
feladatot jelölték meg a pályázatban, egyeztethettek volna velünk. Különben, akkor tényleg nem szállíthatnánk 
vele a gyerekeket iskolába. Így viszont jogosan vehetjük fel a normatívát. Reméljük, találunk közös megoldást, 
mert ha Rétság nem teljesíti ezt a bevállalt feladatát, vissza kell fizetnie a buszbeszerzés támogatását. Biztos, 
hogy ennek még lesz folytatása. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Olvastam a Nógrád újságban és a Rétság kábeltévében is, hogy hirdetik magukat, mint iskolabuszt. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Azt nem tehetjük meg, hogy szállítanak ők is nekünk és akkor a mi buszunkkal csak egy kanyart kell reggel 
megtenni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, mert a normatívát csak egyikünk igényelheti, a normatíva a szolgáltatást biztosító fenntartónak jár. 
Valószínű, hogy ebben az ügyben megkeresnek még minket, és akkor a testület elé lesz hozva a kérdés. 
Van-e valakinek kérdése a tájékoztatóval kapcsolatban? 
 
Kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatását az elmúlt ülés óta történt eseményekről 
és a határozatok végrehajtásáról. 
 
 

1. Napirend  Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi költségvetése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A költségvetést kedden tárgyalta a településfejlesztési és pénzügyi bizottság, átadom a szót Loksa János 
bizottsági elnöknek. 
 
Loksa János képviselő 
Megtárgyaltuk a 2010. évi költségvetési tervezetet és a bizottság a következő három pontban javasol módosítást: 
A 4 beiskolázási segély összege 600 ezer Ft-tal szerepel a tervezetben. A bizottság ezt 400 ezer Ft-ra javasolja 
csökkenteni, figyelembe véve az önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzetét. 
Az önkormányzat által nyújtott lakástámogatás, ezen belül a vissza nem térítendő támogatásként tervezésre 
került 350 ezer Ft, ezt a javasoljuk eltörölni. 
A harmadik javaslat a civil szervezetek támogatását érinti, és ezen belül is három támogatott szervezetet. A 
sportegyesület támogatásaként az előirányzott 300 ezer Ft helyett 200 ezer Ft-ot javaslunk. A második a Tűzoltó 
Egyesület támogatása, a betervezett 50 ezer Ft-ot javasoljuk törölni. A harmadik a Gyermekétkezési Alapítvány 
részére betervezett 150ezer Ft, melyet szintén törlésre javaslunk. Ezek nem nagy összegek, de mégis valamennyi 
tartalékot képeznének az önkormányzat költségvetésében. 
Van még egy javaslatunk, amit fontolóra kellene venni, ez az étkeztetés, vagyis a konyha működtetése. A 
bizottsági ülésen szóba került, hogy érdemes-e fenntartani, vagy fenn tudjuk-e még tartani a konyhát. Ebben a 
kérdésben egyelőre még nem teszünk javaslatot, de kérjük, hogy számítások szülessenek ebben a kérdésben, 
hogy milyen megtakarítások érhetők el, amennyiben a konyhát bezárjuk, és magát az étkeztetés külső 
vállalkozóval oldjuk meg. Ebben a ciklusban mi már valószínűleg nem hoznánk döntést erről, de a következő 
önkormányzati ciklusban felállt képviselő-testület eldöntheti, hogy érdemes-e ezzel tovább foglalkozni és 
üzemelni. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Bizottsági tag vagyok, ez a költségvetési vita kettő és fél - három órán keresztül tartott. A lényeg az, hogy 
tavalyról maradt több mint 12 millió forint tartalékunk, és ez már az idei költségvetésbe be van építve úgy, hogy 
ha nem rontunk el semmit, gyakorlatilag nullára futunk ki. Váratlanul jelentkező költségre nem lesz pénzünk. 
Az már sokszor elhangzott, hogy az iskolát és az óvodát mindenképpen megtartjuk. Most eljutottunk oda, hogy a 
kormány a normatívákat még tovább csökkentette, így felvetődött, hogy előbb-utóbb valamit meg kell 
szüntetnünk. Nem tudjuk, hogy ősszel hogyan áll össze az önkormányzat, de én azt javasoltam, hogy nem szabad 
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nekünk dönteni és esetleg rossz helyzetbe hozni a következő ciklust. Jobb, ha egyelőre csak előzetes 
számításokat végeznénk. Nekünk a konyha évi 10 millió forintot visz el. Valami megoldást majd kell erre 
találni!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én is részt vettem a bizottsági ülésen, és az egyik bizottsági tag részéről elhangzott, hogy ebből a több mint 83 
millió forintos költségvetési főösszegből tudnak találni 10 milliót, amiből tartalékot képezhetünk. Ekkor került 
szóba, hogy valamit meg lehetne szüntetni. Vagy az iskolát, vagy az óvodát vagy a konyhát. Számításokat kell 
végezni, hogy mennyibe kerülne, ha megszűntetnénk a konyhát. Egy embert kellene alkalmaznunk, aki kimérné 
az adagokat, de a többinek végkielégítés is jár. De egyetértek azzal a gondolattal, hogy ne mi döntsük a 
megszűntetésről. Az idei költségvetésbe már be van tervezve a működés, majd a következő testület eldönti, hogy 
továbbra is fenntartja-e, vagy sem.  
A civil szervezetek támogatásánál én még a polgárőrség és a nyugdíjas klub támogatásából is lehúztam volna 40-
40 ezer Ft-ot, nem azért, mert nem érdemlik meg, hanem a szűkös anyagi helyzetünk miatt. A bizottság azt 
mondta, hogy ez a két szervezet tesz a legtöbbet a faluért, ezért megérdemlik a támogatást. A sportolók viszont 
nekem is kicsit fekete bárányok, mert az elnöküknek átküldtem egy pályázati felhívást, és ha már jogilag 
rendben lenne a helyzetük, működésre tudtak volna pályázni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Annyit szeretnék erre reagálni – mivel az én férjem az elnök – hogy itt volt a a farsangi bál sportolók 
jótékonysági megszervezésénél. A férjem egyedül maradt ebben is, kivétel Csehek József, aki segítségére volt. 
Szerintem így nem lehet semmit csinálni, ha nem fognak össze. Próbálta őket összefogni, de valakinek mindig 
dolga és programja van. Nehéz feladat ez. Ha most a bálnál összefogtak volna, és megjelennek a sportolók egy-
egy barátjukkal, nagyobb bevételhez juthattak volna, nem csak 30 ezer Ft-hoz. Az a baj, hogy a labdarúgásban 
kötelező befizetések, költségek vannak, ami nélkül nem indulhatnak a bajnokságban. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ha ennyire nincs a sportra igény, akkor még a 200 ezer Ft is sok. Ha meg van igény, akkor a kifizetést 
valamilyen feltételhez kell kötni. Nehezen van ki a csapat egy-egy meccsen. Ez nincs így rendben. Szüntessük 
meg az Egyesületet, és majd ha lesz rá igényük, önszerveződnek, mint az ifjúsági klub. Így nincs sok értelme. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A beiskolázási segélyt szerintem is lecsökkenthetjük. A vissza nem térítendő lakástámogatási kölcsön törlésével 
is egyet értek. A Sportegyesület megszűntetésével szerintem még várjuk, hiszen az előző szezonban jól 
szerepeltek, az 5. helyen álltak. A pályázatra még rákérdezek a férjemnél, hogy felvállalja-e? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Minden egyesületi működési költség elszámolható a pályázatban! Kifejezetten civil szervezetek működést 
támogatja a pályázat! 
 
Loksa János képviselő – bizottsági elnök 
A beiskolázási segélynél simán elvettünk a gyerekek támogatásából, most a sportolóktól miért ne vegyünk el? 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Teljesen igazad van! 
 
Dudás Gergely képviselő 
Én több civil egyesületnek is tagja vagyok, de mindenhol tagdíjat fizetünk, és társadalmi munkát végzünk. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A konyhával kapcsolatban: ez nem olyan egyszerű dolog! Én mindenképpen harcolok a konyháért, mert a 
környező településeken, ahol megszüntették a konyhát és külső vállalkozó szállítja az ebédet, nagyon nincsenek 
megelégedve a minőséggel. Ameddig lehet, ne szűntessük meg, hiszen még nem állunk olyan rosszul, hitelt még 
nem kellett felvennünk. A megszűntetés is kiadásokkal jár, hiszen a végkielégítések is ott vannak. Meg kell 
gondolnunk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ameddig tudjuk tartani, biztos, hogy tartjuk, de ha már mínuszos lenne a költségvetésünk, nincs értelme 
ragaszkodni hozzá. Most jelen pillanatban 13 millió forintba kerül a konyha. De legyen egy számítás, hogy a 
következő ciklus dönteni tudjon. 
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Torma Andrea körjegyző 
Ha gondoljátok, a novemberi testületi ülésen önálló napirendként tárgyalhatná ezt a kérdést a következő testület, 
és döntést is hozhat következő évi működtetésről. A novemberi ülésen kerül tárgyalásra a következő évi 
költségvetési koncepció, akkor már láthatóak lesznek a főbb költségvetési paraméterek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mi a véleményetek erről? 
 
Loksa János képviselő – bizottsági elnök 
Ez így korrekt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor legyen így! Azért, hogy megnyugodjunk egy kicsit, elmondom, hogy én találtam a költségvetésben kb. 
1,5 millió forint tartalékot. Például a kastély megvásárlására is beterveztük az összeget, de ha az nem fog 
megvalósulni, ez az összeg már megmarad tartaléknak. Ezt csak azért mondom, hogy mindenki nyugodjon meg! 
És év közben is azon leszünk, hogy minél eredményesebben gazdálkodjunk. 
 
Loksa János képviselő – bizottsági elnök 
És most végül mi lesz a sportolók támogatásával? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Elhangzott egy olyan javaslat is, hogy a sportegyesület ne kapjon támogatást, kerüljön ki a költségvetésből. Én 
ezt nem támogatom, mivel a labdarúgó bajnokság nem naptári év szerint zajlik. Szerencsétlennek tartanám, hogy 
az őszi szezon után a tavaszi szezont ne tudják lejátszani, és támogatás hiányában a megkezdett bajnokságok 
félbe kellene hagyniuk. Ebből a 200 ezer Ft-ból le tudják játszani a tavaszi szezont, és aztán ott lesz még a nyár 
annak eldöntésére, hogy mi legyen velük a továbbiakban, kívánja-e támogatni a testület, tudtak-e pályázni, 
tudtak-e pénzt szerezni, változik-e a hozzáállás, stb. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Azt azért közölni kell velük, hogy ősztől az ő dolguk, hogy honnan lesz pénzük. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én még az intézménnyel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy csak szintfenntartással működünk. 
Nincsenek fejlesztések, szakmai tárgyú beszerzések. Megpróbálunk spórolni, de én már előre frászt kapok a 
következő gázszámlától! Fenn van a falon a hőmérő, ami általában 20 ºC, akkor a gyermekeknél a szőnyegen kb. 
18 ºC van. Nincs elég meleg, és én már a gáz fűtőértékét is megkérdőjelezem. Megy a kazán rendesen, és még 
sincs meleg! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ehhez annyit szeretnék mondani - mert nem is tudjátok, miről beszél a Magdi - hogy a decemberi hónapra az 
intézmény gázszámlája közel 300 ezer Ft volt. Majdnem dobtam egy hátraszaltót, amikor utalványoztam a 
számlát, hiszen két hét iskolaszünet volt ebben a hónapban! Ezt megbeszéltük az intézményvezetővel, aztán 
olyan információk jutottak el hozzám, hogy az ebédlőbe a gázkonvektorokat mindenki tekergeti felfelé, de 
levenni már nem jut eszükbe, stb. Átmentem az iskolába is, és beszéltem a tanárokkal, megkértem őket, ha 
felveszik a konvektort, akkor legyenek szívesek étkezés után lecsavarni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Készítettünk egy figyelmeztető kiírást, hogy a konvektort csak az kezelheti, akit az intézményvezető megbíz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nagyon helyes! 
 
Hámori Imréné képviselő 
A tisztítószer költsége is elég magas, de a konyhán muszáj az előírásoknak megfelelően fertőtleníteni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért jó lenne az ésszerűség határain belül költekezni!  
A költségvetésre visszatérve: a féléves beszámoló után már okosabbak leszünk a tartalékainkkal kapcsolatban, a 
költségvetést akkor is lehet módosítani.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Az idén már nem pályázunk a GYEA alapítványhoz? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Volt olyan személy, akinek úgy kellett könyörögni, hogy jöjjenek el a gyerekek ebédjéért. Nem becsülték meg, 
hogy ingyen ebédet kaptak. Ilyen hozzáállás mellett úgy gondolom, nem kell pályázunk az EU intervenciós 
segélyre sem. 
 
Loksa János képviselő – bizottsági elnök 
Én a beiskolázási segélyhez nem nyúlnék, viszont a civil szervezetek támogatás-csökkentésére tennék javaslatot: 
a polgárőrség támogatását 100 ezer Ft, az ifjúsági klub támogatását 50 ezer Ft, a sportolók támogatását 200 ezer 
Ft, a nyugdíjas klub támogatását 100 ezer Ft-ban javaslom megállapítani, a tűzoltóságnak viszont nem adnék 
támogatást. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Abból nem lesz hátrányunk, ha nem támogatjuk a tűzoltóságot? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A bizottság részéről felmerült a gondolat, hogy minek támogatjuk őket évi 50.000 Ft-tal, hiszen nem is jöttek a 
faluba, igaz, tűzeset sem volt. Lehet, hogy rosszul fog nekik esni, ha nem kapnak támogatást.  
 
Dudás Gergely képviselő 
Csak annyit szólnék hozzá ehhez a tűzoltósághoz, hogy ez a támogatás a rétsági önkéntes tűzoltóságról szól. Ha 
véletlenül baj történne a községünkben, és megtörténne egy riasztás, az állami tűzoltóság előbb ide érne, mint 
ők. Szerintem nem származhat ebből hátrányunk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tehát akkor van két javaslat, a bizottsági és az előterjesztés szerinti tervezet. Én egyetértek a bizottság elnöke 
által javasolt csökkentésekkel, egy kivételével. A fiataloknak meghagynám az előterjesztésben szereplő 70.000 
Ft-os támogatást. 
Azt javaslom, hogy a civil szervezetek támogatására tett javaslatokat szavazzuk meg külön-külön! 
 
Kérem, kézfeltartással szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a Polgárőrség támogatása 100 ezer Ft legyen! 
 
 A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérem, kézfeltartással szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a nyugdíjas klub támogatása 100 ezer Ft legyen! 
 
 A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérem, kézfeltartással szavazzon, aki egyetért azzal, hogy az ifjúsági klub támogatása 70 ezer Ft legyen! 
 
 A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérem, kézfeltartással szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a rétsági önkéntes tűzoltó egyesület ne kapjon anyagi 
támogatás! 
 
 A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal elutasította a javaslatot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Úgy látom, a többség támogatni szeretné a rétsági tűzoltó egyesületet. Akkor viszont a támogatási összegről 
kellene dönteni. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Javaslok 25 ezer Ft támogatást az önkéntes tűzoltó egyesületnek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Elhangzott egy javaslat. Más javaslat nem érkezett.  
Kérem, kézfeltartással szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a rétsági önkéntes tűzoltó egyesület 25 ezer Ft 
támogatást kapjon! 
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 A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület ülésére megérkezett Féjáné Záhorszki Mária képviselő. Az ülésen jelen lévő képviselők 
száma: 8 fő. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérem, kézfeltartással szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a tolmácsi Sportegyesület 200 ezer Ft támogatást 
kapjon! 
 
 A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A bizottságnak másik javaslata, hogy a beiskolázási támogatást csökkentsük le 400 ezer Ft-ra a betervezett 600 
ezer Ft helyett.  
Kérem, kézfeltartással szavazzon, aki egyetért a beiskolázási segély bizottság által javasolt csökkentésével! 
 
 A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A következő módosítási javaslat, hogy a vissza nem térítendő lakáscélú támogatást töröljük el, és csak a 
visszatérítendő támogatás marad. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Az elmúlt évben hányan kaptak ilyen támogatást? Elég lesz a 350.000 Ft a visszatérítendő támogatásra? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kettő család kapott. Megemelhetjük a visszatérítendő támogatás összegét 400.000 Ft-ra.  
Ha egyéb javaslat nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
 
Kérem, kézfeltartással szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a 2010. évi költségvetésből töröljük el a vissza nem 
térítendő lakáscélú támogatást, és a visszatérítendő támogatás összegét 400 ezer Ft-ra emeljük! 
 
 A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadta a javaslatot. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ezzel összesen 855.000 Ft-tal kerül csökkentésre a költségvetés kiadási oldala, amit tartalékként tervezhetünk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezek után szavazzunk a 2010. évi költségvetés teljes egészére! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Célszerűbb lenne előbb a körjegyzőség költségvetéséről dönteni, hiszen a körjegyzőségi hozzájárulás összege 
része a költségvetésnek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Láthatja mindenki a kiadási és bevételi főösszeget. A körjegyzőségi költségvetéshez azt szeretném elmondani, 
hogy a költségvetésben szerepel a körjegyzőség dolgozói részére 5%-os illetményemelés, amit tegnap a bánki 
képviselő-testület elfogadott. Én is jelen voltam az ülésen, szerették volna tudni, hogy mi el fogadjuk-e az 
emelést. Természetesen erről nem tudtam egy személyben nyilatkozni, csak annyit, hogy majd ma eldöntjük. A 
4. napirendi pont előterjesztésében láthatjátok, hogy a körjegyzőség költségeit 30 %-ban Tolmács, 70 %-ban 
Bánk viseli. Ha elfogadjuk a határozati javaslatot és az 5%-os illetményemelést, akkor nekünk 5.513.659 Ft-ot 
kell Bánknak átutalnunk. Ha nem fogadjuk el az illetményemelést, akkor viszont 5.248.149 Ft-ot kell utalnunk, 
tehát 265 ezer Ft a különbség. A jegyző asszony ezt az 5%-os illetményemelési keretet jutalmazásra kívánja 
majd fordítani az év végén. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Szeretném tudni, hogy hol tart a köztisztviselők bére. Tudom, hogy van egy tól-ig határ, és ha nagyon alul 
vannak, akkor természetesen emelni kell. 
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Torma Andrea körjegyző 
Mindenki a besorolása szerinti illetményben részesül, viszont három köztisztviselő, valamint én a teljesítmény-
értékelés alapján illetmény-eltérítésben részesül. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Nem tudjuk, hogy mennyi a bérük, azt sem tudjuk, hogy hogyan „örököltük” meg a dolgozókat, tehát, hogy ki 
hány százalékkal van elmozdítva. Mondjuk, ha valaki 30%-os eltérésen van, akkor nem szerencsés még emelni. 
De a jegyző asszony elgondolását, hogy ezt a keretet jutalomként differenciáltak akarja felhasználni, nagyon 
értékelem. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt még hozzátenném, ha nem szavazzuk meg az illetmény-emelést, a mi két dolgozónk valószínűleg kimarad 
az év végi jutalmazásból. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Én támogatom az emelést. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ez az intézménynél is be van tervezve. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
A körjegyzőségben Bánkon magasabbak a bérek, mint Tolmácson? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Mindenki a besorolása szerinti illetményben részesül. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
De Bánkon a besoroláshoz képest van eltérítés. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Igen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt javaslom, hogy fogadjuk el az emelést. 
 
Loksa János képviselő 
Én is ezt gondolom. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Lehet, hogy nem feltétlenül a témához tartozik: az a kérdésem, hogy a közalkalmazottak mikor kaptak utoljára 
fizetés-emelést? 
 
Hámori Imréné képviselő 
A bértáblánk most nem változott, de kereset kiegészítést kaptunk. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a körjegyzőség költségvetésének tárgyalását, és szavazásra tette fel a 
kérdést: aki elfogadja a körjegyzőség 2010. költségvetését az előterjesztésnek megfelelően 25.284.000 Ft kiadási 
és bevételi összeggel, melyhez Tolmács Község Önkormányzata 5.513.659 Ft hozzájárulást fizet, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a következő 
határozatot:  
 

1/2010. (II.12.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Bánk-Tolmács Körjegyzőség 
2010. évi költségvetését 25.284 e Ft főösszeggel elfogadja. A Körjegyzőség 
létszámkerete 8,5 fő.  
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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 
Bánk-Tolmács Körjegyzőség működéséhez Tolmács Község Önkormányzatát 
terhelő 5.513.659 Ft hozzájárulást a körjegyzőségi megállapodásban rögzítetteknek 
megfelelően átutalja.  
 
Határidő: 2010. év folyamatosan 
Felelős:   polgármester  

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Térjünk vissza az önkormányzat költségvetésének elfogadásához! 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Nekem még mindig nem tetszik a juttatási rendszerünk. Különbséget tesz a köztisztviselők és a 
közalkalmazottak között, pedig mind a kettő a „mi kutyánk kölyke”. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha meghatározunk egy jutalomkeretet, ki dönt arról, hogy ki mennyi jutalmat kapjon? 
 
Torma Andrea körjegyző 
A munkáltatói jogkört gyakorló személy. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Az a szörnyű, hogy fillérekről kell vitáznunk. Például, hogy mennyi melegétkezési utalványt kapjanak, vagy 
mennyit kelljen fizetni az étkezésért. Aki beesik az utcáról, és étkezni szeretne, az is kap kedvezményt. Mennyi 
kedvezményt kap a „bárki”? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A külsős étkező 625 Ft-ot fizet egy ebédért, az intézményi dolgozók pedig 318 Ft-ot. 

511211 Köztisztviselők alapilletménye 13 299 000 Ft
511231 Köztisztviselők nyelvpótléka 279 000 Ft
511241 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka 899 000 Ft
512211 Köztisztviselők jutalma (választáshoz kapcsolódóan) 140 000 Ft
512271 Köztisztviselők kereset kiegészítése 588 000 Ft
514231 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése 720 000 Ft
514241 Köztisztviselők cafetéria juttatása 1 353 000 Ft
516211 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye 1 511 000 Ft
516221 Részmunkaidőben foglalkoztatottak jutalma (választáshoz) 24 000 Ft
516221 Részmunkaidőben foglalkoztatottak kereset-kiegészítése 111 000 Ft
516241 Részmunkaidőben foglalkoztatottak cafetéria juttatása 387 000 Ft
52221 Megbízási díj (választási) 100 000 Ft
52222 Tiszteletdíj (választási) 300 000 Ft
5312 Társadalombiztosítási járulék 4 760 000 Ft
5432 Irodaszer 90 000 Ft
54721 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 100 000 Ft
55229 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 184 000 Ft
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa 109 000 Ft
56221 Belföldi kiküldetés 250 000 Ft
56223 Reprezentáció 80 000 Ft
Kiadások összesen: 25 284 000 Ft
      
94222 Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten 5 118 360 Ft
 Körjegyzőség állami támogatás  
9442 Központosított előirányzat 886 778 Ft
                     Kereset-kiegészítés támogatása 
4642  Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz 5 513 659 Ft
 Körjegyzőség finanszírozása Tolmács  
4642 Fejezeti kezelésű szervtől átvett pénzeszköz 900 000 Ft
 Választási kiadások finanszírozása  
37  Intézmény finanszírozás 12 865 203 Ft
 Körjegyzőség finanszírozása Bánk  
Bevételek összesen: 25 284 000 Ft
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Torma Andrea körjegyző 
Az intézményi dolgozók esetében ebben a díjban benne van a tízórai, az ebéd és az uzsonna, a külsősök pedig 
csak ebédet kapnak. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ne kezdjük előlről ezt a vitát! Azt javaslom, hogy lesz féléves beszámolónk, amiből többet fogunk látni. Adjunk 
valamennyi kedvezményt, és félévkor felülvizsgáljuk. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A pedagógusoknál javasolnák megállapítani egy jutalom keretet. Ezt a megoldást azért támogatom jobban - én 
is, mint munkáltató - mert a bérfejlesztés beépül a bérébe, a dolgozó „hozzászokik”, elvárja, hogy jövőre is 
meglegyen, különben bér-csökkenésként éli meg. De mi van, ha jövőre nem lesz rá pénz? A jutalmat mindig 
külön kezelni a dolgozó is. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Szerintem a közalkalmazottaknál is van lehetőség a bérek elmozdítására. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Mi a bértábla alapján kapjuk a fizetésünket. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Az a kötelező minimum, de attól is el lehet térni felfelé. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nekem tetszik a körjegyzőnk javaslata, hogy legyen jutalomkeret. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Javaslok a tartalékkeretünk terhére elkülöníteni 250.000 Ft jutalomkeretet a közalkalmazottak részére. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Így van, ne tegyünk különbséget köztisztviselő és közalkalmazott között. Hány emberre jut ezt a keret? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Kilencen vagyunk. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Látjátok, nagyjából személyenként 26.000 Ft-ról lehet beszélni, ez nettóban - az egész éves kemény munkája 
elismeréseként - kb. 13.000 Ft-ot jelent. Na szóval, ennyiről beszélünk! A polgárőrök nélkül milyen rendezvényt 
lehet csinálni, és milyen rendezvényt lehet az iskolások és az óvodások nélkül? Milyen rendezvény van a 
konyhán dolgozók nélkül? Ne spóroljunk a kárukra, becsüljük meg a munkájukat! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az önkormányzat intézményében dolgozók jutalmazására 250 ezer Ft-ot javaslok elkülöníteni. Ha nincs más 
javaslat, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Kérem, kézfeltartással szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a 2010. évi költségvetésben a közalkalmazottak 
jutalmazása céljára 250.000 Ft keretet biztosítsunk! 
 
 A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért az 
előterjesztett rendelet-tervezet elfogadásával, az előzőekben külön-külön megszavazatott módosításokkal, 
melyek összesítéseként 605.000 Ft kiadás csökkentés és 605 ezer Ft tartalék képzésére kerül sor, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta rendeletét:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2010. (II.18.) 
önkormányzati rendelete 
 
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
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(A rendelt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
2. Napirend Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A MÁK jelzése alapján a szakfeladatokat be kell építeni a szervezeti és működési szabályzatba. Van-e kérdés az 
előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért az 
előterjesztett rendelet-tervezet elfogadásával, vagyis azzal, hogy a szervezeti és működési szabályzatról szóló 
önkormányzati rendelet a szakfeladatokat tartalmazó melléklettel kiegészítésre kerüljön, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta rendeletét:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2010. (II.15.) 
rendelete 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
(A rendelt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
3. Napirend Helyi rendeletek felülvizsgálata a 2006/123. EK irányelv rendelkezéseiből adódóan 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e az előterjesztéshez kapcsolódó hozzászólás, kérdés, vélemény? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

2/2010. (II.12.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a belső piaci szolgáltatásokról 
szóló 2006/123/EK irányelv rendelkezéseinek való megfelelés céljából az 
irányelvvel érintett helyi rendeletek felülvizsgálatát elvégezte. Az érintett helyi 
rendeletek nem tartalmaznak a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK 
irányelv előírásaival ellentétes, azzal ütköző rendelkezést nem tartalmaz, a helyi 
rendeletek e tekintetben módosítást nem igényelnek. 
A képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt, hogy az alábbi helyi rendeleteket az 
irányelvnek való megfelelést szolgáló felülvizsgálatra vonatkozó záradékkal ellássa: 

• Tolmács Község Önkormányzatának a helyi építési szabályzatról és 
szabályozási tervről szóló 2/2003. (II.13.) rendelete 

• a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 6/2002. (X.14.) szóló 
rendelet 

• az ivóvíz szolgáltatás hatósági díjáról szóló 17/2009. (XII.17.) rendelet 
• a köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal 

összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás 
kötelező igénybevételéről szóló 1/1996. (II.1.) rendelet 
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• az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési 
tevékenység támogatásáról szóló 8/2002. (VII.22.) rendelet 

• az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
7/2004. (VII.20.) rendelet 

• a község jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről szóló 
7/2005. (VIII.9.) rendelet. 

 
Záradék szövege: „E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai 
Parlament és Tanács 2006/123/EK Irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   körjegyző 

 
 
 
4. Napirend Bánk-Tolmács Körjegyzőségi megállapodás módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megkeresett a bánki polgármester azzal, hogy véleménye szerint önkormányzatunknak az eddiginél magasabb 
hozzájárulást kell fizetni a körjegyzőségi kiadásokhoz, mert 2008. évtől folyamatosan csökken az állami 
normatíva. Január elején meghívtak a bánki pénzügyi bizottság ülésére, ahol alaposan kitárgyaltuk a helyzetet. 
Eddig a megállapodás alapján a költségviselési arány úgy néz ki, hogy 72 %-ban Bánk 28 %-ban Tolmács állja a 
normatíván felüli költségeket. Igyekeztek volna egy kicsit több pénzt kicsikarni tőlünk. Igyekeztem rávilágítani, 
hogy a körjegyzőség alakulásánál Tolmács terület-vesztesége volt a nagyobb, hiszen a közigazgatási határ 
módosításánál jelentős födterületet kellett Rétságnak adnunk. Ezen kívül a körjegyzőség benyújtott egy 
pályázatot a hivatali épület felújításra, és ezt teljes egészében Bánk használta fel. Mi ezért sem szóltunk, 
támogattuk. A bizottság mindezt belátta, és megpróbáltunk egy olyan kompromisszumos megoldást találni, hogy 
ne kelljen sokkal többet fizetnünk. Hosszas számítgatások után 70-30%-ban állapodtunk meg. Ezt tegnap a bánki 
testület elfogadta. Az előterjesztésből kiderül, hogy ezáltal Bánknak van egy kis megtakarítása, de a dologi 
kiadások nagyobb része ott merül fel. Tehát a mi dolgunk most az lenne, hogy a 30%-os hozzájárulási részt 
felvállaljuk, elfogadjuk. Abban maradtunk, hogy ezt minden évben felülvizsgáljuk, mert nem tudjuk, hogy a 
normatívák hogyan alakulnak majd. Van-e kérdés, vélemény? 
 
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 körjegyzőség normatíván felüli költségeinek 70%-át Bánk, 30%-át Tolmács viselje, és az előterjesztés 
szerint elfogadjuk a határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

3/2010. (II.12.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a Bánk-Tolmács 
Körjegyzőségre vonatkozó megállapodás módosítását 2010. január 1-jei hatályba 
lépéssel az alábbiak szerint elfogadja. 
 
A megállapodás 8.) c)-f) pontjai az alábbiak szerint módosulnak, valamint az alábbi 
g) ponttal egészül ki: 
 
„c) Tolmács Község Önkormányzata a Körjegyzőség működéséhez éves 

hozzájárulást fizet. A hozzájárulás összege: a Körjegyzőség éves működési 
költsége és a körjegyzőségi állami normatíva éves összege különbözetének 
30%-a. Tolmács Község Önkormányzata saját költségvetése terhére 
közvetlenül viseli (biztosítja) a Tolmácsi Kirendeltség működésével 
kapcsolatos egyéb dologi költségeket (pl. fűtés, világítás, posta, telefon, fax, 
internet, tisztítószer, irodaszer, szakmai anyag, felhalmozás) 

d) Bánk Község Önkormányzata a Körjegyzőség működéséhez hozzájárulást 
fizet. A hozzájárulás összege: a Körjegyzőség éves működési költsége és a 
körjegyzőségi állami normatíva éves összege különbözetének 70%-a, valamint 
a Körjegyzőség székhelyén a működéshez szükséges egyéb dologi feltételeket 
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saját költségvetése terhére közvetlenül biztosítja (pl. (pl. fűtés, világítás, posta, 
telefon, fax, internet, tisztítószer, irodaszer, szakmai anyag, felhalmozás). 

e) Tolmács Község Önkormányzata a c) pont szerinti hozzájárulás összegét – a 
Körjegyzőség éves költségvetése alapján – havi egyenlő részletekben, minden 
hónap utolsó munkanapjáig átutalja Bánk Község Önkormányzata 
költségvetési elszámolási bankszámlájára. 

f) A Körjegyzőség működéséhez megállapított éves önkormányzati hozzájárulás 
tervezése érdekében a körjegyző a tárgyévet megelőző év november 30-ig a 
Körjegyzőség költségvetési koncepciója keretében tájékoztatja Bánk és 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületét a körjegyzőség következő 
évi várható személyi jellegű juttatásainak és járulékainak, valamint a dologi 
költségek összegéről. 

g) A társult önkormányzatok a fizetendő éves hozzájárulás mértékét az állami 
normatíva jelentősebb változása esetén szükség szerint felülvizsgálják és 
módosíthatják.” 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerint módosított 
megállapodás aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
5. Napirend  A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező fő célok meghatározása; 
                            Tájékoztatás a körjegyző 2009. évi teljesítményértékeléséről 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A körjegyző asszony munkáját a munkáltatója – Bánk község polgármestere – köteles értékelni, de az én 
véleményemet is mindig kikéri. Megtörtént az értékelés, 102 pont és 3,5%-os átlag lett a végeredménye, ami 
kiváló teljesítményt mutat. 
A körjegyző asszony feladata, hogy a köztisztviselőket értékelje, ezt a célt szolgálja a határozati javaslatban 
szereplő pontok, és ezek alapján kerül sor a köztisztviselők értékelésére. Van-e valakinek további kiegészítési 
javaslata? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a 
határozati javaslattal, és az abban felsorolt köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező fő célokkal, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

4/2010. (II.12.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról 
szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 34.§ (3) bekezdése alapján 
Tolmács Község Önkormányzata, illetve Bánk – Tolmács Körjegyzőségre 
vonatkozó köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2009. évi fő 
célkitűzéseket az alábbiakban határozza meg. 

 
1. A képviselő-testület 2010. évi munkatervében szereplő napirendekhez 

kapcsolódó előterjesztések határidőre történő elkészítése, a képviselő-testületi 
döntések képviselete, sikeres végrehajtása. 

2. A körjegyzőség székhelyén és telephelyén dolgozó köztisztviselők közötti 
együttműködés elmélyítése, hatékonnyá tétele. 

3. A körjegyzőség székhelye, illetőleg a kirendeltség közötti együttműködés, 
feladatmegosztás, létszámgazdálkodás hatékony megvalósítása az „egy-
szervezet tudat” elvének fenntartása. 

4. A kirendeltségen maradó feladatok végrehajtásának székhellyel történő 
egyeztetése, pontosítása és egységesítése.  
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5. A gyakran változó feladatok, jogszabályok ismerete és pontos végrehajtása, 
valamint a jó színvonalú munkavégzéshez szükséges ismereteket megszerzése 
érdekében a köztisztviselők képzése, továbbképzése. 

6. A térségben működő helyi és területi államigazgatási szervekkel való 
kapcsolattartás, jó munkakapcsolat kialakítása és fenntartása. 

7. A képviselő-testület fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében a fejlesztési 
támogatási forrásokhoz való hozzájutás elősegítése, pályázati lehetőségek 
figyelemmel kísérése, pályázatok elkészítése, illetve a pályázatkészítők 
munkájának segítése, kiszolgálása a szükséges dokumentumokkal.  

8. Az elektronikus hatósági ügyintézés és az elektronikus ügyiratkezelés mielőbbi 
bevezetése érdekében az ehhez kapcsolódó feltételrendszer fokozatos 
biztosítása. 

9. Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényben 
foglalt közérdekű adatok elektronikus közzétételének folyamatos biztosítása, 
az adatok aktualizálása.  

10. A 2010. évi országgyűlési képviselő-választással, a helyi önkormányzati 
képviselő-választással, valamint az esetleges népszavazással kapcsolatos 
feladatok szakszerű, határidőre történő, zökkenőmentes ellátása. 

11. A körjegyzőség, valamint a társult önkormányzatok 2010. évi költségvetési 
stabilitásának biztosítása, a pénzügyi és számviteli fegyelem erősítése, a 
vezetői ellenőrzés folyamatos biztosítása. 

12. A pénzügyi kötelezettségvállalások kontrolljának és folyamatos 
monitoringjának biztosítása, a külső és belső szerződéses kapcsolatok 
folyamatos, koordinált figyelemmel kísérése. 

13. Az ellenőrzésre jogosult külső szervek ellenőrzési tervében a körjegyzőségre, 
illetve az önkormányzatokra vonatkozó ellenőrzéseinek eredményes és 
határidőben történő megvalósításának elősegítése. 

14. A lakossági panaszbejelentések gyors és szakszerű intézése. 
15. Az esélyegyenlőség biztosításáért a mozgáskorlátozott ügyfelek és a 

kisgyermekkel érkező szülők ügyintézésének bonyolítására alkalmas hivatali 
épület kialakítása érdekében a pályázati lehetőségek figyelése és pályázat. 

16. A civil szervezetekkel, szerveződésekkel való kapcsolattartás erősítése, 
továbbfejlesztése. 

17. A köztisztviselői egyéni teljesítménykövetelmények határidőre történő kiadása, 
valamint az egyéni teljesítményértékelések – a Ktv. 34. §-a alapján – határidőre 
történő teljes körű elvégzése.  

18. A körjegyzőség közszolgáltatási tevékenysége színvonalának emelése, a 
minőségi munka javítása, a hatékonyság növelése, „lakosság-barát” 
közigazgatási hatósági ügyintézés, a közhatalom szolgáltató funkciójának 
kifejezése, humánus és jogszerű hivatali működés; 

19. A körjegyzőség működésében a költséghatékonyság és a takarékosság érvényre 
juttatása. A költségvetési pénzügyi gazdálkodás területén az előírások 
maradéktalan betartása mellett az erőforrások minél szélesebb körű feltárása, a 
racionális gazdálkodás megvalósítása. A hulladékszállítási díj, az 
adóhátralékok, valamint az egyéb lejárt határidejű követelések következetes, 
szigorú behajtása. 

20. Az önkormányzat honlapjának színvonalas működtetése, szerepének fokozatos 
növelése az állampolgárok tájékoztatásában. 

21. A körjegyzőség, illetve a társult önkormányzatok működéséhez kapcsolódó 
adatszolgáltatások határidőre történő teljesítése. 

22. A települések rendezési terveinek és az azok mellékleteit képező térképek 
folyamatos karbantartása, törekedés a rendezési tervek digitális formában 
történő elkészítésére. 

23. A település rendezvényeinek, programjainak sikeres összeállítása és a 
lebonyolításban való aktív részvétel. 

24. A szolgálati titok szigorú megtartása. 
 

Határidő: 2010.évben folyamatos 
Felelős:   körjegyző 
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6. Napirend  2010. évi közfoglalkoztatási terv 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A közfoglalkoztatási tervben azok a létszámadatok szerepelnek, akik tőlünk ellátást kapnak vagy közmunkában 
foglalkoztatottak. A rendelkezésre állási támogatásra kifizetett összeg 80 %-át téríti meg az állam, tehát a 
kifizetett támogatás 20 %-át nekünk kell kigazdálkodni, ezért meg is kértem az ellátottakat, hogy ha társadalmi 
munkát szervezünk, legalább azon vegyenek részt. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ennek a segélynek még vannak járulékai is? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nincs. Amennyiben a támogatásban részesülőket közfoglalkoztatásban alkalmazzuk, akkor természetesen a 
munkabérük után van járulékfizetési kötelezettség, de a járulékokra is kapunk támogatást. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Közmunkára RÁT-osokat foglalkoztatunk, ha nem veszik fel a munkát, amit felkínálunk, megszűntetjük az 
ellátás folyósítását. Áprilistól 4 fő foglalkoztatását terveztük. Így van megoldva az óvoda-iskola és a hivatal 
takarítása is. 
 
Dudás Gergely képviselő 
A tervben az látom, hogy 13 fő kap ellátást és a foglalkoztatottak száma 5 fő. Az a javaslatom, hogy több embert 
foglalkoztassunk.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem biztos, hogy tudunk és van értelme több embert foglalkoztatni.  
 
Torma Andrea körjegyző 
És az sem biztos, hogy mindenki jogosult lesz RÁT-ra. Ebben a 13 főben benne van mindenki, akinek 2010. 
évben megszűnik a munkaügyi központtól kapott ellátása, de ezek közül csak az lesz jogosult a RÁT-ra, akinek 
az egy főre eső jövedelme nem éri el a törvényi jövedelemhatárt, a nyugdíjminimum 90%-át. Ha valaki már nem 
jogosult a munkanélküli ellátásra, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy jogosult a rendelkezésre állási támogatásra. 
Év közben lehet módosítani a közfoglalkoztatási tervet. 
 
Több hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
előterjesztett 2010. évi közfoglalkoztatási tervet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
5/2010. (II.12.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 37/A. § 
(1) bekezdése alapján elfogadja Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi 
közfoglalkoztatási tervét. 
A közfoglalkoztatási terv jelen határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: folyamatos 2010. évben 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
7. Napirend  Tolmács 037 hrsz-ú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Annak idején, amikor úgy döntött a testületünk, hogy ingyenesen szeretné tulajdonba kapni a volt honvédségi 
területeket, erről a földterületről még nem tudták, hogy átadható-e. A napokban érkezett egy levél, hogy 
felülvizsgálták az ügyet és megkaphatjuk a 037 hrsz-ú területet, de minden költséget nekünk kell vállalnunk. 
Megérdeklődtem a földhivatalban, hogy ennek a földterületnek az átminősítése milyen költségekkel jár és 
várhatóan 450-500 ezer Ft-ba kerülne. El kell döntenünk, hogy kell-e nekünk ez a terület, vagy sem. 
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Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
A másik területnek, amit kértünk, hol tart az ügye? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A tankodrom visszaadásának ügye ott tart, hogy nem a honvédség kezelésében van, hanem a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezlő Zrt-hez tartozik. Kaptunk tőlük egy levelet, hogy természetesen visszaadják, de azt kérték, hogy 
dolgozzunk ki egy tanulmányt, hogy mire szeretnénk ezt a területet használni. Találtam egy személyt, aki írt egy 
10 oldalas tanulmányt, amiben részletezésre került, hogy mire használnánk a területet. Ehhez együttműködési 
megállapodásokat írattam alá a rétsági önkormányzattal, a lovardásokkal, a repülősökkel és a rétsági 
motorosokkal is. Ha megkapnánk a területet, ők is szívesen használnák. Most a tanulmány a MNV Zrt-nél van. 
Ezen kívül fel kellett értékeltetni a területet, 137 millió forintra értékelték. Lesz egy kis vagyon-gyarapodásunk, 
ha megkapjuk. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Az előterjesztésben „kutak” megnevezéssel szerepel 1,8 ha földterület. Jó lett volna egy térkép melléklet is 
hozzá, hogy pontosan tudjuk, hol található ez a terület. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Dr. Kása Géza földje mellett található Rétság irányában. Elég dzsumbujos terület, ott található két kút. Ide 
terveztettük az önálló szennyvíztisztítót, ha a rétságira nem köthetünk rá. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Így most már tudom. 500 ezer Ft-ért nem biztos, hogy szükségünk van erre a területre, mivel kutak vannak rajta, 
és élő vizet nem szennyezhetünk. Be kell temetni és tömöríteni rendesen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tudomásom szerint a kutak ki vannak száradva. Ha már szóba került a szennyvíz, hagy mondjam el, hogy tavaly 
is volt kiírva szennyvíz-csatornázásra pályázat, de nem nekünk, hanem a leghátrányosabb kistérségekben lévő 
településeknek. 2010. áprilisáig lehet pályázni. Mivel folyamatosan hosszabbítgatják a pályázat beadási 
határidejét, azt gondoltam, hogy nincs kellő számú pályázat. Utána érdeklődtem, hogy valamilyen módon nem 
tudnánk-e mégis benyújtani a pályázatunkat, de sajnos úgy néz ki, hogy nem sikerülhet a dolog. Bízom benne, 
hogy lesz kiírva minket is érintő pályázat. 
Visszatérve a földterületre, a költségvetésünk rendelkezik 500 ezer Ft tartalékkal, és én nem sajnálnám ezt az 
összeget ráfordítani. Itt bármit ki lehet alakítani, akár építési telkeket is. Az átminősítés kerül sokba. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Most milyen minősítésű? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Állami I-es terület „kutak” megnevezés, és így nem adhatják át. Valós művelési ágba kell sorolni. 
 
Dávid Imre képviselő 
A honvédség által nem szennyezett terület? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Dehogy is! Ezen a területen csak a kutak voltak, innen volt a vízellátás a laktanyának. Még illegálisan lepakolt 
szemét sincs a területen. 
Ha úgy döntünk, hogy legyen a miénk, akkor meg kell határozni, hogy mire fogjuk használni. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ebben az ügyben ma mindenképpen döntenünk kell? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha visszaszeretnénk kapni, akkor jó volna, de elhalaszthatjuk a döntést a következő testületi ülésre is. Ebben az 
esetben viszont azt kérem mindenkitől, hogy alaposan gondolja át a dolgot, hogy mire tudnánk, mire szeretnénk 
hasznosítani a területet, hogy dönteni tudjunk a következő ülésen. 
 
További 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 a Tolmács 037 hrsz-ú ingatlant térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele napirendünket elnapoljuk és 
a következő képviselő-testületi ülésen tárgyaljuk tovább, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a Tolmács 037 hrsz-ú ingatlan 
térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele napirendi témát  a következő testületi ülésre halasztja. 

 
 
 

8. Napirend  Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése, előkészítése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Április közepére várható a regionális hulladékkezelés beindulása, ezért én egy március közepi-végi időpontot 
javaslok a közmeghallgatásra. Ezen a fórumon tájékoztatnánk a lakosságot a hulladékszállítás változásairól, és 
úgy gondoltam, hogy egy összefoglaló tájékoztatást adnánk a képviselő-testület 4 éves munkájáról. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Egy évben két falugyűlést lehet tartani, szerintem ősszel tartsunk – a választások előtt – egy beszámolót az 
eddigi munkánkról. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó. Most keressünk egy dátumot márciusban. Március 26. péntek? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nekem nem jó, mert akkor Bánkon van közmeghallgatás. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Március 19. péntek? 
És egy másik majd a választások előtt ősszel. 
 
Több hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a falugyűlést és 
közmeghallgatást együtt március 19-én tartsuk meg, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

6/2010. (II.12.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete kitűzi a közmeghallgatás és 
falugyűlés időpontját:  
A közmeghallgatásra és a falugyűlésre egy időpontban, összevontan 2010. március 
19–én 18.00 órakor kerül sor. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás és falugyűlés 
időpontjáról értesítse a lakosságot és szervezze meg a lakossági fórumot. 
 
Határidő: 2010. március 19. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
9. Napirend  Március 15-ei ünnepség előkészítése (szóbeli előterjesztés) 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az intézményvezető asszonytól azt kérném, hogy a gyermekek műsorát szervezzed meg légy szíves, egyeztetve 
az iskolásokkal. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Rendben van, időpontot szeretnék kérni, mikor lesz az ünnepség? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Március 15-én hétfőn. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó. Szerintem hétvégén kikirándulják magukat a családok, és hétfőre itthon tartózkodnak, el tudnak jönni az 
ünnepségre. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én a népdalkörrel és a tánccsoporttal egyeztetek. Úgy gondolom, ez a két csoport adjon egy kis műsort. 
 
Hámori Imréné képviselő 
18.00 órakor lesz a kezdés? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, az jó. 
 
További 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 március 15-ei ünnepségünk március 15-én 18.00 órai kezdettel az elhangzottak szerint kerüljön 
megtartásra, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

7/2010. (II.12.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testülete a március 15-ei nemzeti ünnep 
alkalmából 2010. március 15-én 18.00 órai kezdettel ünnepi megemlékezést tart. 
Az ünnepi műsorban a tolmácsi gyerekek (óvodás és általános iskolás tanulók) 
műsorának főszervezője Hámori Imréné képviselő, a népdalkör és a néptánccsoport 
műsorának főszervezője Hajnis Ferenc polgármester. 
 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
10. Napirend  Egyebek 
 
 
Dávid Imre képviselő 
Több személy megkeresett, hogy továbbítsam panaszukat. A Szépvölgyi és Tavasz utcában több kutya is 
közterületen kóborol. Állítólag 5-6 kutyáról van szó, és van közte gazdátlan kóbor kutya is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
2010. január 1-jétől településőrünk van. Többek között ez a probléma is a feladatai közé tartozik. Utána fog 
járni, hogy kik a kutyák gazdái és hivatalos úton fogunk eljárni velük szemben. 
Van az önkormányzatnak fényképezőgépe, a településőr fotókat fog készíteni a kutyákról. Azt nem értem, hogy 
akik neked bejelentik, miért nem vállalják fel a nevüket és jelentik be a körjegyzőség kirendeltségén hivatalosan. 
 
Dávid Imre képviselő 
Itt van egy levél, több aláírással. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Beleírták, hogy kik a kutyák gazdái? 
 
Dávid Imre képviselő 
Gazdák neve nem szerepel. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt pedig bizonyítani kell, hogy ki a felelősségre vonható gazda. Intézkedünk az ügyben! 
 



Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete   1/2010.(II.12.) jegyzőkönyve 

 19

Nem sikerült a testvér települési pályázatot benyújtani, de most lehet pályázni a falunapi rendezvényre az Új 
Magyarország program keretén belül. Arra gondoltam, hogy a falunapunk szombati napjára - a fiatalok napja - 
meg kellene pályázni. 500 ezer Ft-ig lehet pályázni, és sok mindent el lehet számolni, a vizifocitól kezdve 
koncertig minden benne lehet. Azt gondolom, pályázzuk meg, megpróbáljuk. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a javaslat tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy a falunap megszervezéséhez pályázatot nyújtsunk be, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

8/2010. (II.12.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a vidéki rendezvények, falunapok 
szervezése 2010. évben című pályázati felhívásra pályázatot kíván benyújtani 
Tolmács község 2010. augusztus 7-8-án megrendezésre kerülő falunap szombati 
(augusztus 7.) napi programjára, 500.000 Ft támogatási keret erejéig. 
A képviselő-testület a rendezvény és a pályázati tartalom összeállításával a 
polgármestert bízza meg. 
 
Határidő: pályázat beadási határideje 
Felelős:   polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A rétsági általános iskola felső tagozatos tanulók szülői kérelmet nyújtottak be, hogy támogassuk a felsősök 
farsangi bálját. Ehhez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az alsó tagozatosok is megkerestek, hogy támogassuk 
az ő farsangi báljukat is. Én megkérdeztem a tanárnőt, hogy most miért kérnek az önkormányzattól pénzt, hiszen 
eddig soha nem kértek? Mondtam, hogy személy szerint én nem támogatom a kérelmét. Ezzel le is zárult az ügy. 
Szerintem, ha ide a tolmácsi alsó tagozatba nem adtunk támogatást a farsanghoz, Rétságra miért adnánk? Én 
nem támogatom. De természetesen úgy lesz, ahogy a képviselő-testület dönt. Kérem a véleményeket, 
hozzászólásokat! 
 
Loksa János képviselő 
Ha ide nem adtunk, akkor Rétságra se adjunk. 
 
Több hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy 
nem tudjuk támogatni a rétsági felső tagozatosok farsangi bál rendezvényét, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

9/2010. (II.12.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Általános 
Iskola felső tagozatos tanulói részére rendezett farsangi rendezvény támogatási iránti 
kérelmet, mely kérdésben a képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat 
jelenlegi nehéz, szűkös anyagi helyzetében sajnos nem tudja támogatni az iskolai 
farsangi rendezvényt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felkeresett egy vállalkozó, aki vízmegtakarítást eredményező szerkezet felszerelésével foglalkozik, vagyis ennek 
érdekében árusít és szerel fel bizonyos alkatrészt. Felmérte az intézményt és a faluházat, írt egy szakmai 
véleményt, illetve beleépítette az árajánlatot. Ez van most előttetek. Közel 25.000 Ft lenne a beruházás, és 
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látjátok, hogy nem mindenhol lehet felszerelni, írja, hogy a zuhanycső menete nem alkalmas az adagolófej 
felszerelésére. Írja, hogy kb. havi 40.000 Ft vízdíjból kb. 8.000 Ft megspórolható havonta. Ez a szerkezet 
tulajdonképpen egy szűrő, tehát ha valaki teljesen kinyitja a csapot, csak kb. 1/3-dal csökkentett víz-mennyiséget 
enged át. 
 
Csehek József képviselő 
Három csapot kell vennünk, amik nagyon régiek már. Ha azokat kicseréljük, akkor alkalmas lesz az eszköz 
felszerelésére. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez a csere durván még plusz 20.000 Ft lenne. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Egy sima csaptelepet már 2.500-3.000 Ft-ért lehet kapni. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A konyhán nem sokat lehet ezzel a módszerrel spórolni, hiszen, ha pl. a leveshez 5 liter víz kell, akkor annyit is 
kell kiengedniük. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Talán az előkészítésnél és a mosogatásnál lehet valamit spórolni. 
 
Több hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy 
az intézménybe és a faluházba lévő csapokra szereltessünk fel víztakarékos fejeket nettó 25.760 Ft-os áron, az 
árajánlatnak megfelelően, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

10/2010. (II.12.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testülete elfogadja a Demetel 
Professional Kft. vízmegtakarítást eredményező külső-belső adagolók értékesítésére 
és felszerelésére vonatkozó árajánlatot, mely alapján a beruházás nettó 25.760 Ft. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a víztakarékosságot eredményező 
szórófejek megvételével és felszereltetésével. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Korábbi ülésünk egyikén döntöttünk a Tolmács 432/6 hrsz-ú telek értékesítéséről, miszerint bruttó 800 Ft/m2 
áron két részletben történő fizetés mellett értékesítjük. A vevőtől kaptam ma egy e-mailt, felolvasom: „A 432/6 
hrsz-ú, 948 m2 területű, természetben a Tolmács, Tavasz u. 10. sz. alatti beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 
vételére irányuló szándékomat az idei 2010. évben a vételár felét, I. részletét (379.200 Ft) tudnám teljesíteni. A 
II. részletet az adásvételi szerződés aláírásától számított következő naptári évben tudnám csak anyagi helyzetem 
miatt teljesíteni, mihez szíves hozzájárulását kérem Öntől és az Önkormányzat testületétől is. Az adásvételi 
szerződés elkészíttetésével járó költséget, illetve az ügyvédi díj, valamint a földhivatali eljárási díj költségét 
vállalom.” 
A határozatunkban a fizetési feltétel úgy került meghatározásra, hogy a szerződés aláírásakor kifizeti az első 
részletet, és rá fél évre a második részletet. Most ennek a módosítását kéri. 
 
Loksa János képviselő 
Letelepedtek a faluba, szerintem adjuk meg, amit kérnek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A határozatunkban 4 éves beépítési kötelezettséget határoztunk meg. Szóban azt kérte tőlem, hogy szeretné, ha 
ezt 5 évre módosítanánk, ha lehetséges. 
 
Több hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a kérelem tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy Havasréti Pál és Nagy Gabriella kérésének megfelelően módosítsuk a 105/2009. (IX.15.) határozatunkat, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

11/2010. (II.12.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tolmács 432/6 helyrajzi 
számú, 948 m2 területű természetben a Tolmács, Tavasz utca 10. szám alatti 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozó 105/2009. 
(IX.15.) képviselő-testületi határozatot – a vevő kérelme alapján - az alábbiak 
szerint módosítja: 

• fizetési feltételek:  
– I. részlet: a vételár 50 %-a 2010. december 31-ig; 
– II. részlet: a vételár fennmaradó 50%-át 2011. december 31-ig. 

• az ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba 5 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; 

A képviselő-testületi határozat módosítással nem érintett pontja változatlanul 
érvényben maradnak. 
 
Határidő: 2010. december 31.  
Felelős:    polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Birtokhasznosítási Bizottságok elnökeinek és tagjai adatainak frissítése a következő témánk. Az előterjesztés 
előttetek van, látjátok, hogy az előző polgármester Havai László szerepel a MNV Zrt nyilvántartásában. Nem 
tudom, hogy van-e értelme, ha most módosítanánk a delegált személyét, és mondjuk engem delegálnátok, hiszen 
mindjárt itt az októberi helyi választás. De ha valami konkrét ügyben kellene eljárni, akkor volna értelme. 
 
Több hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy 
Tolmács Község Önkormányzata által a helyi birtokhasznosítási bizottságba delegált személy Hajnis Ferenc 
polgármester legyen, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

12/2010. (II.12.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Földalapról szóló 
2001. évi CXVI. törvény 4/A.§-a szerinti helyi birtokhasznosítási bizottságba 
Tolmács Község Önkormányzata nevében Hajnis Ferenc (lakóhely: 2657 Tolmács, 
Alkotmány utca 9/1.) polgármestert delegálja. 

Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Június 4-én egy elég szomorú évfordulót ülünk, a trianoni békediktátum 90. évfordulóját. Bennem merült föl a 
gondolat, hogy valami szolíd, szerény emlékművet lehetne állítani. Mit szól hozzá a képviselő-testület? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mond el azt is, hogy miben gondolkodtál! 
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Balázs János Ferenc alpolgármester 
Arra gondoltam, hogy kellene egy nagy követ keríteni, és a romhányi Terman Sándor kőfaragó megformálná a 
nagy Magyarországot, és benne a mostani kis Magyarország térképével, de úgy hallottam, elhunyt. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen, meghalt. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Így valaki mást kellene találnunk, aki megformálná a felületét és a nagy Magyarországot ábrázolná. Itt van a 
Béke terünk, ott fel lehetne állítani. Ha a kőfaragás nem jön össze, van még egy lehetőség, egy kopjafa, azt pedig 
székelyföldön nagyon szépen tudják faragni, és a kopjafán lévő minden mintának megvan a maga jelentése. Ez 
lehetne még egy lehetőség. Emlékműve van az I. és II. világháborúnak is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az a javaslatom, hogy ha lesz konkrétum, akkor hozzuk a testület elé végső döntésre. Esetleg most hozhatunk 
egy elvi döntést. 
 
Több hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a felvetés tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy elviekben hozzájáruljunk a trianoni békediktátum 90. évfordulójára településünkön történő emlékmű 
állításához, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 

13/2010. (II.12.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete elvi szinten támogatja, hogy a 
trianoni békeszerződés 2010. évi 90. évfordulója alkalmából az eseményre 
vonatkozó emlékmű kerüljön felállításra Tolmács településen. 
A képviselő-testület az emlékmű előkészületeivel megbízza Balázs János 
alpolgármestert. 
Az emlékmű javasolt kivitelezési és elhelyezési tervét, valamint a bekerülési 
költség-tervet a végső döntés meghozatala érdekében a képviselő-testület elé kell 
terjeszteni. 
 
Határidő: 2010. június 4. 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tájékoztatnám a képviselő-testületet, hogy egy cég érdeklődik a tó projekttel kapcsolatban. Még semmi 
konkrétum nincs, ha lesz, a testület elé hozom. Ezt csak azért mondtam, hogy tudjatok róla. 
Szép korúak köszöntésére tennék javaslatot. Bizonyára tudjátok, hogy Féja Jánosné Julis néni március 10-én lesz 
100 éves. Megkeresett a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, hogy tervezünk-e köszöntést, és szeretné-e az idős néni 
ezt. A válasz természetesen igen volt. Az a kérésem volt a család felé, hogy arra az időre, amíg ünnepélyesen 
felköszöntjük hozzák haza a nénit Tolmácsra, és itt tudnánk őt köszönteni, nem pedig Balassagyarmaton az 
idősek otthonában. Még a Duna TV-t is meghívnánk, hiszen nem sok településen köszöntenek 100 éves nénit. 
Marika tárgyaltál az illetékesekkel? 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Ma szerettem volna velük tárgyalni, de nem sikerült. Ha megtudok valami konkrétumot, szólok. Ha nem 
szállítható, akkor az idősek otthonában kell megtartani. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
A néni nincs gondnokság alá helyezve? 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Nincs. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Én úgy gondoltam, hogy virágcsokorral köszöntenénk őt, és egy gyermekek által előadott műsorral a képviselő-
testület jelenlétében. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Nem javaslom, hogy haza hozzák őt, nehogy valami olyan dolgot ébresszen benne, amit nem szeretnénk. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ha valóban olyan állapotban van, ahogy Marika mondja, akkor inkább mi menjünk hozzá az otthonba. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Telefonon felhívom őket és megbeszéljük. Különben az idősek otthona is készül megünnepelni a 100 
születésnapját. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor együtt, közösen kellene megszervezni. Marika, ha megtudod, hogy az otthonban mikor köszöntik, légy 
szíves tájékoztass és eldöntjük, hogy hogyan is legyen. A képviselőket tájékoztatom, hogy mikor, hogyan 
megyünk Balassagyarmatra, mert szeretném, ha ott lenne a testület is. 
Van még valakinek bármi egyéb felvetése? 
 
Dudás Gergely képviselő 
A bolt előtt szerintem egy gazdátlan vagy lopott személyautó van, mivel már októbertől ott áll. Akadályozta a 
hókotrást, a kisboltba az áruszállítást. Már szóltam Csehek Józsefnek is, most itt a jegyző asszony előtt is 
elmondom. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A rendőrséggel fel kellene venni a kapcsolatot, a nyilvántartásban meg tudják nézni, ki a tulajdonos. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sajnos máshol is áll már hónapok óta autó. A körzeti megbízottunk minden 2. héten jár ki. 
 
Csehek József képviselő 
Most fog jönni, beszélek vele! 
 
Dudás Gergely képviselő 
Még egy megjegyzés. A televízióban hallottam a választással kapcsolatban, hogy lejárt a szavazatszámláló 
bizottság mandátuma. Ebben az esetben választunk újakat? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Tolmács egy szavazókörös település, nálunk nem járt le a választási bizottság megbízatása. Az egy szavazókörös 
településeken a helyi önkormányzati választások előtt kell helyi választási bizottságot választani, és ez a helyi 
választási bizottság látja el a szavazatszámláló bizottság feladatait is. Ott kell most bizottságot választani, amely 
településeken több szavazókör van. 
 
 
További napirendi pont és hozzászólás nem volt. 
A képviselő-testület zárt ülésen folytatta a napirendek tárgyalását. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 
 
 Balázs János Dudás Gergely 
 alpolgármester  képviselő 


