
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete   4/2010.(IV.28.) jegyzőkönyve 

 1

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

4/2010. számú 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2010. április 28-án 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 
 Féjáné Záhorszki Mária   képviselő 
 Loksa János  képviselő  -   9. napirend tárgyalása közben érkezett 
 Torma Andrea  körjegyző 
 
Igazoltan távol: Hámori Imréné képviselő 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van, így 
az ülés határozatképes és azt megnyitja. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Loksa János képviselő 
jelezte, később érkezik az ülésre. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Csehek József képviselő és Dávid Imre képviselő legyen. A 
javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
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 2009. évi költségvetésének Hajnis Ferenc polgármester 
módosítása 

 
2. Beszámoló Tolmács Község Önkormányzat 2009. évi  Hajnis Ferenc polgármester 

gazdálkodásáról, a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról 
 
3. Beszámoló Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2009. évi Torma Andrea körjegyző 

működéséről, gazdálkodásáról 
 
4. Beszámoló Tolmács-Bánk Óvoda 2009. évi működéséről, Hajnis Ferenc polgármester 

gazdálkodásáról 
 
5. Rétság Általános Iskola Intézményi Társulás Hajnis Ferenc polgármester 

társulási megállapodás módosítása 
 

6. Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Hajnis Ferenc polgármester 
központ kiépítéséhez áfa változásból adódó hozzájárulás fizetés 

 
7. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és házi segítségnyújtás Hajnis Ferenc polgármester 

új konstrukcióban történő biztosítása 
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8. Belső ellenőrzési éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Hajnis Ferenc polgármester 
 
9. Szurdok utca 18. szám előtti közterületen lévő kút felújítása Hajnis Ferenc polgármester 
 
10. Tolmács 288/3 helyrajzi számú terület értékesítéséhez Hajnis Ferenc polgármester 

kapcsolódó szolgalmi jog alapítás (szóbeli előterjesztés) 
 
11. Egyebek   
 
 
 
Napirend előtt        Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az elmúlt évben az IKSZT kialakítására - a régi kultúrház felújítására – pályázatot nyújtottunk be. 
Hivatalos értesítést még nem kaptunk, de az interneten már fenn van a nyertes pályázók névsora, és mi 
is köztük vagyunk. Tehát nyertünk, de hogy pontosan mennyit, azt még nem tudom. Holnap 
egyeztetünk a tervezővel, hogy mikor lehet majd kezdeni a beruházást, hiszen a pályázatban 
vállaltunk, hogy 2010. őszétől működtetjük. Mivel kitolták a pályázat elbírálását, ez a határidő már 
nem lehet helytálló. Ennél a beruházásnál elveszítünk 10-12 millió forintot, mivel az ÁFA-t nem 
tudjuk visszaigényelni, és a pályázat nettó összeget támogat. Utána gondolkodtam, hogy lehetett volna 
az alapítvány nevében is pályáznunk, igaz az egy kicsit bonyolultabbá tette volna az egészet. Annyi 
vigaszom maradt, hogy a felújítás után lesz az önkormányzatnak egy 40-50 milliós vagyona. 
Másfél - két éve elindítottunk egy tulajdonjog rendezést az állami közútkezelővel, mivel a főutunk a 
vasútig teljes szélességében az ő tulajdonuk, még a járda és a vízelvezető árok is. Ez a felújításoknál 
gondot okozott önkormányzatunknak, ezért szeretnénk, ha minél előbb megtörténne a terület 
megosztása, majd a járda és az árok önkormányzati tulajdonba adása. Az MNV Zrt. és a Nemzeti 
Közlekedési Hatóság engedélyezte a megosztást, és hogy az önkormányzaté legyen a járda és az árok. 
A költségeket – megosztás, vázrajzok készítése - fele-fele arányban viseli az önkormányzat és a 
Magyar Közút. Erre az eljárásra ma tettünk pontot, úgy néz ki, hogy most már rendben lesz a dolog. 
Holnap jönnek felmérni a kátyúinkat és a meleg-aszfalttal hamarosan kijavítják az útjainkat. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Borzasztó állapotban vannak az utjaink, már gondoltam arra, hogy virágot ültetek a kátyúkba, de 
valaki már megelőzött. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Országos szinten nagyon rosszak az útjaink. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ígéretet kaptam a Magyar Közúttól, hogy hamarosan jönnek és kijavítják az utunkat. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Ha egyszer már végre rendesen felújították volna a Tolmácsi utat, nem kellene évente kátyúzni. 
Borzalom, amit ez a cég csinál! Ha megtudom, hogy mikor jönnek, kimegyek és felveszem őket 
videóra, mert azt az ácsorgást, amit ezek művelnek, a mai világba már nem lehet megengedni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az utak karbantartására használható UNIÓS források 2013. évtől nyílnak meg, addig nem lesz pénz 
felújításra. Tudom, hogy a kátyúzással nem sokat érünk, de a semmitől jobb. Eljönnek és bekátyúzzák. 
 
A képviselő-testület elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
 



Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete   4/2010.(IV.28.) jegyzőkönyve 

 3

 
1. Napirend  Tolmács Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A 2009. évi módosításokról nem sokat lehet beszélni. Előttetek van az előterjesztés, ha valakinek kérdése 
van, szívesen válaszolok rá. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
2009. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a követekző rendeletét:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2010. (V.4.) 
önkormányzati rendelete 
 
az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról 
 
(A rendelt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bánk-Tolmács Körjegyzőség  2009. évi költségvetésének módosítását határozattal kell elfogadnunk, az 
előterjesztés utolsó oldalán található a határozati javaslat. Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy a Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének módosítását 25.219 e Ft főösszeggel 
elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a következő határozatot:  

 
36/2010. (IV.28.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete Bánk-Tolmács 
Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének módosítását elfogadja, a Körjegyzőség 
költségvetésének módosított főösszege 25.219 e Ft.  

 
Változás Előirányzat változások 

Növekedés Csökkenés 
Összesen

751153 Önkormányzat igazgatási 349 000
511211 Köztisztviselők alapilletménye 207 000  
512211 Köztisztviselők jutalma 265 000    
512271 Köztisztviselők kereset-kiegészítése 66 000  
513291 Köztisztviselők egyéb juttatása 99 000    
514221 Köztisztisztv. üdülési hozzájárulása 264 000    
514231 Köztisztv. közlekedési 95 000    
514241 Köztisztviselők étkezési 48 000    
514291 Köztisztviselők egyéb ktg.térítése 42 000  
516211 Részmunkaidős rendszeres juttatása 14 000  
516221 Részmunkaidős munkavégzési 8 000    
516241 Részmunkaidős  költségtérítése 6 000    
531221 Természetbeni eü. járulék 111 000  
5342 Táppénz hozzájárulás 4 000    
5432 Irodaszer, nyomtatvány 26 000  
54722 Kisértékű tárgyi eszköz 52 000  
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552296 Továbbképzések 74 000    
56121 ÁFA 2 000  
Tartalék 349 000 -349 000
751175 Ogy képviselők választása   -39 000
5432 Irodaszer, nyomtatvány 5 000  
552299  Egyéb kisebb kiadások 20 000  
561211 ÁFA 10 000  
56221 Belföldi kiküldetés 4 000  

Kiadási színvonal változása: -39 000   
 

Változás Előirányzat változások 
Növekedés Csökkenés 

Összesen

751175 Ogy képviselők választása -39 000
46422 Működési célú pe. átvétel fejezeti 39 000  

Bevételi színvonal változása: -39 000   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 

 
 
2. Napirend Beszámoló Tolmács Község Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról, a 2009. évi 

költségvetés végrehajtásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A beszámolóhoz annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy év végén valóban 12 millió forint volt a számlánkon, ez 
mostanra 8 millióra változott. Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja 
Tolmács Község Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a költségvetés teljesítéséről 
szóló rendelet-tervezetet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő rendeletét:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/2010. (V.4.) 
önkormányzati rendelete 
 
az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről 
 
(A rendelt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
3. Napirend  Beszámoló Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2009. évi működéséről, gazdálkodásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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 elfogadja a 
Bánk-Tolmács Körjegyzőség gazdálkodásáról szóló beszámolót, és a határozati javaslatot, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
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37/2010. (IV.28.) Képviselő – testületi határozat  

 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség 
2009. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta, a 2009. 
évi bevételek teljesítését 25.150 e Ft, a kiadások teljesítését 24.791 e Ft összeggel 
elfogadja. 

 
511211 Köztisztviselők alapilletménye 13 165 000 Ft
511231 Köztisztviselők nyelvpótléka 275 000 Ft
511241 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka 890 000 Ft
512211 Köztisztviselők jutalma 350 000 Ft
512271 Köztisztviselők kereset-kiegészítése 719 000 Ft
513291 Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása 132 000 Ft
514211 Köztisztviselők ruházati költségtérítése 618 000 Ft
514221 Köztisztviselők üdülési hozzájárulása 264 000 Ft
514231 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése 815 000 Ft
514241 Köztisztviselők étkezési hozzájárulása 624 000 Ft
514291 Köztisztviselők egyéb költségtérítése  107 000 Ft
516211 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye 700 000 Ft
516221 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzési 
juttatása 91 000 Ft
516231 Részmunkaidőben foglalkoztatottak egyéb sajátos 
juttatása 23 000 Ft 
516241 Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése 117 000 Ft
52221 Megbízási díjak 48 000 Ft
52222 Tiszteletdíjak 120 000 Ft
5312 Társadalombiztosítási járulék 4 422 000 Ft
5322 Munkaadói járulék 374 000 Ft
5332 Egészségügyi hozzájárulás 186 000 Ft
5342 Táppénz hozzájárulás 10 000 Ft
5372 Start-kártya járuléka 156 000 Ft
5432 Irodaszer, nyomtatvány 54 000 Ft
54721 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 48 000 Ft
55229 Egyéb üzemeltetési kiadás 239 000 Ft 
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 44 000 Ft
56221 Belföldi kiküldetés 173 000 Ft
56223 Reprezentáció 27 000 Ft
Kiadások összesen: 24 791 000 Ft
      
46424 Munkaerő piaci alaptól átvett pénzeszköz 386 000 Ft
46422 Fejezeti kezelésű szervtől átvett pénzeszköz 430 000 Ft
981 Pénzmaradvány 95 000 Ft
37121  Intézmény finanszírozás 4 556 000 Ft
 Körjegyzőség finanszírozása Tolmács  
37121  Intézmény finanszírozás 19 683 000 Ft
 Körjegyzőség finanszírozása Bánk  
Bevételek összesen: 25 150 000 Ft

 
A Bánk-Tolmács Körjegyzőség éves pénzügyi elszámolása alapján Tolmács 
Község Önkormányzata által teljesített 2009. évi 41 e Ft többlet-hozzájárulás 
összege a 2010. évi kötelezettsége javára elszámolásra kerül. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: - 
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4. Napirend  Beszámoló Tolmács-Bánk Óvoda 2009. évi működéséről, gazdálkodásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A 2009. évre vonatkozó beszámoló kapcsán kiderült, hogy a bánki nemzetiségi tagóvoda pályázott és nyert 
is támogatást. Ezzel a pályázati összeggel nem számoltunk az óvodai költségvetés tervezésekor, ezért Bánk 
részére 1.289.305 Ft visszajáró elszámolási különbözet keletkezett. Ezt nekünk vissza kell utalnunk Bánk 
Önkormányzatnak. Bánkon tegnap volt pénzügyi bizottsági ülés, és kifejezett kérése a bizottságnak, hogy 
ezt az összeget ne havi részletekben számoljuk el, hanem egy összegben utaljuk vissza a számlájukra. Én 
felhívtam a bánki Polgármester Urat, és tájékoztattam arról, hogy a tavalyi évben az elszámolás 
eredményeként nekik volt fizetendő tartozásuk felénk, mivel elment a régi óvónőjük és a felmentéssel járó 
kifizetéseket, mint gesztor intézmény-fenntartónak meg kellett előlegeznünk 900.000 Ft összegben,. Bánk 
önkormányzata nekünk is egy összegben utalta a számlánkra azt az összeget, úgyhogy mi is egy összegben 
fogjuk ezt a pénzt visszautalni Bánk részére. Voltak olyan hangok a bizottsági ülésen, hogy Tolmács 
milyen jogon használta négy hónapig az őket megillető pénzt. Megbeszéltem a Polgármester Úrral, hogy a 
testületi ülésen tájékoztassa a képviselőket, hogy májusban lejár a lekötött betétünk és abból utalni fogjuk a 
pénzt. Mi sem tettünk annak idején megjegyzést, hogy Bánk jogtalanul használta a pénzünket, elvárom, 
hogy ők sem tegyenek ilyen kijelentéseket. Megmondom őszintén, ezt zokon vettem. Tehát holnap a bánki 
testületi ülésen a Polgármester úr ezt tolmácsolni fogja a testület felé. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Javaslom, hogy ennek megfelelően a határozati javaslat utolsó mondata úgy szóljon, hogy a többlet 
hozzájárulás összegét Bánk Község Önkormányzata részére 30 napon belül átutalja. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, ez így jó. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ez a többlet-hozzájárulás sajnos nem hónapokkal ezelőtt derült ki, hanem csak most a beszámoló kapcsán. 
 
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 határozati javaslatot elfogadjuk azzal a módosítással, hogy a többlet-hozzájárulás összegét 
egy összegben, 30 napon belül fizetjük meg Bánk Önkormányzata felé, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

38/2010. (IV.28.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete Tolmács-Bánk Óvoda 2009. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta, az intézmény óvodai nevelés 
szakfeladathoz kapcsolt kiadásait 22.879.930 Ft összeggel, az óvodai nevelés 
szakfeladathoz kapcsolt és normatív módon kapott bevételeit 18.308.675 Ft 
összeggel elfogadja. 

 
1243 Épületek felújítása 3 554 997 Ft
18121 Felújítások ÁFA-ja 666 112 Ft
511212 Közalkalmazottak alapilletménye 10 199 342 Ft
511242 Közalkalmazottak kötelező pótléka 967 526 Ft
512242 Közalkalmazottak helyettesítési díja 29 304 Ft
512272 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 544 995 Ft
512292 Közalkalmazottak egyéb munkavégzési 181 500 Ft
513222 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 287 100 Ft
513292 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 109 004 Ft
514222 Közalkalmazottak üdülési hozzájárulása 89 000 Ft
514232 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 57 500 Ft
514242 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 18 000 Ft
514292 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése 77 450 Ft
516212 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye 922 310 Ft
516222 Részmunkaidőben foglalkoztatott 111 318 Ft
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516232 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos 9 927 Ft
52227 Felmentett munkavállalók juttatása 198 077 Ft
5312 Társadalombiztosítási járulék 3 576 790 Ft 
5322 Munkaadói járulék 299 686 Ft
5332 Egészségügyi hozzájárulás 152 236 Ft
5342 Táppénz-hozzájárulás 23 953 Ft
53721 Start-kártya utáni járulék 113 728 Ft
54721 Szakmai anyagok beszerzése 400 060 Ft
5482 Munkaruha 190 000 Ft
561211 Vásárolt termékek ÁFA-ja 100 015 Ft

Kiadások összesen: 22 879 930 Ft
 

Közvetlen bevételek:   
46424 Támogatásértékű átvett pénz munkaerő-piaci 336 946 Ft
46426 Támogatásértékű átvett pénz kistérségi 1 558 699 Ft
465225 Támogatásértékű felújítási célú átvett pénz 165 148 Ft
Közvetett normatív bevételek:   
94222 Közoktatási alap normatíva 8 hóra  (T: 24 gy B: 6 630 000 Ft
94222 Közoktatási alap normatíva 4 hóra  (T: 21 gy B: 2 624 667 Ft
94222 Nemzetiségi nevelés 8 hóra  (B: 17 gy) 510 000 Ft
94222 Nemzetiségi nevelés 4 hóra  (B: 17 gy) 243 667 Ft
94222 Társulási normatíva 8 hóra  50-50% 990 000 Ft
94222 Társulási normatíva 4 hóra  50-50% 456 533 Ft
94222 Kedvezményes étkezés támogatása (T: 9 gy  B: 2 715 000 Ft
9442 Kiegészítő támogatás nemzetiségi oktatási feladat 765 000 Ft
9442 Közoktatás-fejlesztési célok támogatása (szakmai 500 000 Ft
9442 Oktatási intézmények fejlesztése (nyílászáró 2 220 000 Ft
9442 Bérpolitikai intézkedések (kereset-kiegészítés) 593 015 Ft

Bevételek összesen: 18 308 675 Ft
 

A Tolmács-Bánk Óvoda pénzügyi elszámolása alapján Tolmács Község 
Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a Bánk Község Önkormányzata 
által a 2009. évi elszámolás eredményeként kimutatott 1.289.305 Ft többlet-
hozzájárulást Bánk Község Önkormányzata részére 30 napon belül átutalja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
5. Napirend  Rétság Általános Iskola Intézményi Társulás társulási megállapodás módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem volt semmi probléma az iskolabusz körül, amíg Rétság nem pályázott és nyert iskolabuszt. A két ülés 
között rengeteg egyeztetés és utánajárás történt. Először februárban keresett meg Rétság Város 
Polgármestere, hogy hogyan is van az iskolabusz szállítás Tolmácson. Elmondtam neki, hogy hogyan 
történik, erre ő azt mondta, hogy nem is járna nekünk a normatíva, mert falugondnoki buszra nem 
igényelhető meg. Tájékoztattam, hogy nekünk nem falugondnoki buszunk van, hanem azt vállaltuk, hogy 
egyéb kistérségi közlekedési szolgáltatás keretében működtetjük. Említette, hogy erről még beszélnünk 
kell, mert ez így nem lesz jó nekik. Később a kistérség részéről felmerült egy olyan ötlet, hogy a három 
polgármester – Bánk, Rétság, Tolmács – üljön össze, és beszéljük meg ezt az iskolabusz ügyet. Azért 
javasolta ezt a kistérség, mert ők pályáztak az iskolabuszra, de üzemeltetésre átadták a rétsági 
önkormányzatnak. Össze is ültünk a kistérség épületében, ahol Szép Antal, a kistérség képviselője 
elmondta, hogy az iskolások szállítása után járó normatívát a kistérség hívja le, és ezzel kapcsolatban volt 
egy MÁK ellenőrzésük. Az ellenőrzés azt tárta fel, hogy a kistérség nem utalhatja át közvetlenül Bánknak 
és Tolmácsnak a normatívát. Rétság Önkormányzatnak kell utalnia, és Rétság utalná tovább nekünk, ha van 
erre vonatkozó megállapodásunk. (Persze ezt írásban nem vállalták leírni.) Írtunk egy levelet a 
Pénzügyminisztériumnak, melyben állásfoglalást kértünk arra vonatkozóan, hogy jogosan vettük-e fel a 
normatívát. Rétságnak azért fontos a gyermekszállítás, mert a buszpályázatukban vállalták a Tolmácsról és 
Bánkról Rétságra iskolába járó gyermekek utaztatását. A kistérségi ülésen különben én is és a bánki 
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polgármester is megszavazta a rétsági iskolabusz beszerzésére irányuló pályázatot, mást nem is nagyon 
tehettünk, mert a többi polgármester (huszon-valahány fő) szavazata ellen a mi két szavazatunk semmit 
nem ért volna. Közben nekünk már volt buszunk, a Bánkiaknak pedig élő szerződésük egy vállalkozóval a 
2009/2010-es tanévre. A kistérség megnyerte a buszt, Rétságnak pedig produkálni kell a bevállalt 
gyermekszállítást, mert ellenkező esetben a buszukra megnyert összeget vissza kell fizetniük. Rétság felé - 
hogy ne kelljen visszafizetni ezt az összeget - egy olyan gesztust teszünk, hogy átengedjük a gyermekek 
utaztatása után járó normatívát a részükre, és ők végzik a gyermekszállítást. A lényeg az, hogy született egy 
kompromisszumos megállapodás a három önkormányzat és a kistérség között. A megállapodás így szól: 
Tolmácsról 2010. május 1-jétől Rétság Város Önkormányzata biztosítaná a gyermekek szállítását az 
iskolabuszukkal, és ők jogosultak a normatíva felvételére. Bánk viszonylatában 2010 július 1-jétől lépne ez 
életbe, mert június 30-ig szerződésük van egy vállalkozóval. Természetesen ez abban az esetben lesz így, 
ha a mindhárom testület így dönt. E gesztussal szemben az iskolai intézményi társulás keretein belül tudnak 
felénk kompenzálni: a tagintézmény-vezető rendszeres személyi juttatásához kötött éves hozzájárulásunk 
összege közel 500.000 Ft-tal kevesebb lesz éves szinten. Ha valamelyik önkormányzat az előterjesztett 
javaslatot nem fogadja el, akkor Rétság kistérség nem utal senkinek normatívát, mert azt mondják, hogy 
közvetlenül Tolmácsnak nem lehet. Eddig pedig utalták. 
Átbeszéltük ezt a normatívát a körjegyző asszonnyal és a pénzügyes kolleganővel is, és mi arra a 
véleményre jutottunk, hogy megilletne minket a normatíva, hiszen az alapító okirat szerint fenntartók 
vagyunk, és a költségvetési törvény szerint a fenntartó által biztosított gyermek-utaztatásra jár ez a 
normatíva. Az alapító okiratban három fenntartó szerepel: Rétság Város Önkormányzat, Bánk Község 
Önkormányzata és Tolmács Község Önkormányzata, tehát fenntartók vagyunk. Ebben az esetben – ha nem 
lesz megegyezés - lehet menni pereskedni. Tehát két lehetőségünk van: vagy elfogadjuk a társulási 
megállapodás módosítását, vagy pereskedünk. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Már megint azt fogják mondani, hogy velünk van a probléma. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az a baj, hogy Rétság képviselő-testületében vannak olyanok, akik nem értik pontosan, összefüggéseiben, 
miről is van szó. Egy kicsit bennem is van tüske, hogy most megint mi „bukjunk” kb. 400.000 Ft-ot éves 
szinten? A másik oldalon viszont, ha mi nem fogadjuk el, de elfogadja Bánk és Rétság, akkor mi van? 
 
Torma Andrea körjegyző 
A kistérség hozzáállását mutatja az a momentum is, hogy januártól nem hajlandó utalni a két település 
részére az iskolabusz utáni normatívát, hanem visszatartja addig, amíg nem lesz megállapodás, holott a 
szolgáltatás az elmúlt időszakban ellátásra került. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amikor a kistérség megírta a pályázatát - 2009. április 1-jén - nekünk akkor már megnyert pályázatunk volt 
2008. decemberében. Azért csak 2009. szeptemberétől szállítottuk a gyerekeket, mert addig nekünk is volt 
szerződésünk egy vállalkozóval. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
És az erre járó összeget a kistérség utalta a vállalkozónak? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem. A kistérség az önkormányzatunknak utalt, és mi utaltuk tovább a vállalkozónak. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Addig nem volt gondjuk az utalás, csak most, hogy ki akarják kényszeríteni, hogy Rétság lássa el a 
gyerekek utaztatását. 
 
Dávid Imre képviselő 
Ez nincs szabályozva hivatalosan? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ilyen részletességgel nincs, hiszen minden egyes egyedi esetet nem lehet központi jogszabályban 
szabályozni. Ezt a megállapodásban kellene rögzíteni, de mivel ott nincs erre vonatkozó szabály, ezért 
alakulhat ki ez a vitás helyzet. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Csak az áll a törvényben, hogy a fenntartó látja el ezt a feladatot. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
És a MÁK nem nyilatkozott ebben a kérdésben? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De igen, viszont írásba nem adták a véleményüket. Ezért kértük meg a pénzügyminisztériumtól. Most két 
választásunk van: vagy elfogadjuk az előterjesztést, vagy lenyeljük a buszunkkal járó összes költséget. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
És mi van akkor, ha Rétság nem fogadja el? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Akkor nem jön létre a megállapodás. És ha a kistérség továbbra is kitart az mellett, hogy nem utal, 
mehetünk a bíróságra. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt javaslom, hogy fogadjuk el a határozati javaslatot. A gyermekeink autóbusz-bérletét is megvásárolná 
Rétság. 
 
Féjáné Zárhorszki Mária képviselő 
Nekünk a busszal kapcsolatban nem kellett bevállalnunk a gyermekek iskolába szállítását? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem. Nekünk nem falugondnoki buszunk van, hanem kistérségi utazást szolgáló közösségi busz. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Nekünk ez annyiból jelent könnyebbséget, hogy nincs szállítási kötelezettségünk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kötetlenebbül, szabadabban használhatjuk a buszt, ha nincs minden nap gyerekszállítás. Különben eddig 
úgy számolták a normatívát, hogy bejáró gyermekek után 70.000 Ft/fő. Tehát nem kilométerben, hogy 
adott napon hány kilométert tesz meg a busz. Ebben az évben 1.200.000 Ft lesz a normatíva. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Ami az én szememet egy kicsit szúrta: „Rétság Város Önkormányzata Bánk Község Önkormányzata 
részére előre egyeztetett időpontban évi 2 alkalommal 1-1 napra térítési díj menetesen biztosítja az 
autóbusz igénybevételét (pl. kirándulás céljára, stb.).” Ránk ez nem vonatkozik? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ránk nem. Bánk ugyanazokat a feltételeket kérte Rétságtól, amit a jelenlegi vállalkozó biztosít a számukra. 
A vállalkozó ezt a két ingyenes kirándulást is biztosítja nekik, ezért kérték ezt is. Nekünk van saját 
kisbuszunk. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Igen, de a rétsági busz nagyobb, több gyereket tud szállítani. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérhetjük mi is a rétsági buszt, de nekünk fizetnünk kell érte.  
 
Féjáné Zárhorszki Mária képviselő 
Szeretném kérni, hogy valaki vezesse le ezt az egész pénzügyi részt még egyszer elölről, mert nekem nem 
állnak össze ezek a számok. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mi az idén1.260.000 Ft normatívát kapnánk, ez a bevételünk, ez van betervezve a költségvetésünkbe. Mi 
Rétság városának az iskolatársulás költségeihez éves szinten 2.300.508 Ft-ot fizetünk hozzájárulásként. 
Nekünk a buszunk éves szinten – akár iskolabuszként használjuk, akár nem – kb. 700.000 Ft-ba kerül, a 
biztosítással. Azért, hogy nem mi, hanem Rétság hordja a gyerekeket az iskolába, és Ő kapja meg az évi 1,2 
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millió Ft normatívát, az iskolatársulás költségéhez fizetett hozzájárulásunkból úgymond „elengednek” kb. 
700.000 Ft-ot, tehát ennyivel kevesebbet kell fizetnünk a tolmácsi tagiskola fenntartásához. Tehát kb. 
annyit „nyerünk” az iskolatársulásnál, amennyibe nekünk a buszunk fenntartása kerül, az állandó 
költségeket figyelembe véve. Ezzel együtt – mivel elveszítjük a normatívát - ez az egész még mindig 
mínuszt eredményez a költségvetésünkben, én csak ezt sajnálom. 
 
Dávid Imre képviselő 
Itt nem a számolással van a baj, hanem azzal, hogy nem fogunk kapni normatívát. Ha mi nem megyünk 
bele ebbe a megállapodás módosításba, nem kapunk semmit? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez így van. Bíróságra mehetünk. Ha most elfogadjuk a társulási megállapodás módosítását, akkor a 
kistérség visszamenőlegesen átutalja nekünk a normatívát április végéig. Május 1-jétől pedig Rétság város 
kapja. Amíg nincs megállapodás módosítás, nincs normatíva sem. 
 
Dávid Imre képviselő 
Nem lehet a megállapodást úgy módosítani, hogy amennyiben az az állásfoglalás érkezik, hogy jogosan 
vesszük fel a normatívát, minden maradjon a régiben? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az idén bukunk vele 400-500 ezer Ft-ot, de jövőre nem kapjuk meg a normatívát, az biztos. Folyamatosan 
csökkennek a normatívák, nem biztos, hogy ez minden évben ilyen jó normatíva lesz. 
Girasek Károly honlapján el szoktam olvasni a rétsági testületi anyaghoz fűzött kommentárt. Az 
iskolabusszal kapcsolatban azt írja, hogy Rétság csak megköszönheti Bánknak és Tolmácsnak ezt a fajta 
hozzáállását. Konkrétan leírja, hogy mit kellett volna Rétságnak csinálni, mielőtt benyújtották a pályázatot. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A határozat javaslatot az egyértelműség kedvéért - a rétsági jegyzővel egyeztetve – a következők szerint 
javasoljuk kiegészíteni:  a harmadik bekezdés második mondata így hangzik: „A képviselő-testület felkéri a 
polgármestert és a körjegyzőt, hogy a társulási megállapodás felülvizsgálatát végezze el és a megállapodás 
szükségessé vált módosításait (pl. az intézmény által ellátott feladatok megnevezése, szakfeladat száma) a 
társ-önkormányzat illetékeseivel együttműködve készítse elő és terjessze a képviselő-testület elé.” 
A társulási megállapodásnak több pontját is módosítani kellene, mert elavult, a jogszabályok meghaladták, 
de most se nekünk, se Rétságnak nem volt arra kapacitása, hogy ebben a gyors munkában még azt is 
felülvizsgálja. Azért tettem bele ezt a mondatot, hogy legyen nyoma, hogy ez még feladat. Igazából ezt 
Rétságnak kellene elvégezni, főként azért, mert az oktatásban használt szakfeladatok számát Rétság tudja, 
hiszen ők könyvelik. 
A 7.f) pontnál pedig bekerülne az a kiegészítés, hogy a következő évek éves hozzájárulási összege a Rétság 
Általános Iskola éves költségvetésében az érintett települések képviselő-testületeinek egyetértésével és 
elfogadásával kerül meghatározásra a 2010. évi hozzájárulás alapul vételével. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Jobb megoldás nincs? 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
A pereskedés nem volna a legjobb megoldás, hiszen elvisz egy csomó pénzt és a perköltséghez egy újabb 
per útján juthatnánk hozzá. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Különben az egyik rétsági testületi ülésen elhangzott az egyik képviselő szájából, hogy minek nekik ez a 
társulás? Szüntessék meg! A busz árát rögtön vissza kellene nekik fizetni, és ugrik a normatíva is a bejáró 
gyerekek után és a társulás után. Mi keresnénk magunknak egy másik iskolát, ahol a tolmácsi gyerekeket 
fogadják. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ezt ők is tudhatnák! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Különben az intézmény éves költségvetését sem terjesztették a testületünk elé! Így még nincs is érvényes 
költségvetése az intézménynek! 
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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 határozati javaslatot elfogadjuk a körjegyző asszony által javasolt módosításokkal, 
kiegészítésekkel, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

39/2010. (IV.28.) képviselő-testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Rétság Általános 
Iskola Intézményi Társulás társulási megállapodás 2010. május 1. napjával hatályba 
lépő módosítását az alábbiak szerint: 
  
A társulási megállapodás az alábbi új 17. ponttal egészül ki, és egyben a jelenlegi 
17. pont (Viták eldöntése) számozása 18.-ra módosul. 
 „17. Iskolabusz szolgáltatás a bejáró tanulók részére 

A Társulás az általa fenntartott Rétság Általános Iskolába Bánk és Tolmács 
településekről bejáró tanulók utaztatását autóbusz működtetésével, iskolabusz-
szolgáltatás nyújtásával, valamint a menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás 
vásárlásával biztosítja az alábbiak szerint: 

a) A Tolmács településről a rétsági általános iskolába bejáró tanulók 
autóbusszal történő utaztatását 2010. május 1-jétől Rétság Város 
Önkormányzata biztosítja, mely időponttól Rétság Város Önkormányzata 
jogosult az autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó állami 
támogatásra; 

b) Bánk településről a rétsági általános iskolába bejáró tanulók autóbusszal 
történő utaztatását 2010. július 1-jétől Rétság Város Önkormányzata 
biztosítja, mely időponttól kezdődően Rétság Város Önkormányzata 
jogosult az autóbusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó állami 
támogatásra; 

c) Rétság Város Önkormányzata biztosítja – vagy az általános iskolán 
keresztül a tanulók utazási bérletének közvetlenül tanulók részére történő 
átadásával, vagy Bánk és Tolmács Önkormányzata részére az utazási 
bérletek beszerzési árának megtérítésével - a Bánkról és Tolmácsról bejáró 
tanulók részére az éves tanulói autóbusz utazási bérletet, mellyel a tanulók 
igénybe vehetik a települések között menetrendszerint közlekedő autóbusz 
szolgáltatást. 

d) Rétság Város Önkormányzata Bánk Község Önkormányzata részére előre 
egyeztetett időpontban évi 2 alkalommal 1-1 napra térítési díj mentesen 
biztosítja az autóbusz igénybevételét (pl. kirándulás céljára, stb.).” 

 
A társulási megállapodás 7.f.) pontjának második bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 

„Tolmács Község Önkormányzata hozzájárulást fizet a tolmácsi Tagiskola 
működéséhez. A hozzájárulás összege 2010. évben 1.600.000 Ft. Az ezt követő 
évek éves hozzájárulási összege a Rétság Általános Iskola éves költségvetésében 
az érintett települések képviselő-testületeinek egyetértésével és elfogadásával 
kerül meghatározásra a 2010. évi hozzájárulás alapul vételével.” 

 
A társulási megállapodás módosítással nem érintett pontjai továbbra is változatlanul 
érvényben maradnak. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a társulási 
megállapodás felülvizsgálatát végezze el, és a megállapodás szükségessé vált 
módosításait (pl. az intézmény által ellátott feladatok megnevezése, szakfeladat 
száma) a társ-önkormányzat illetékeseivel együttműködve készítse elő és terjessze a 
képviselő-testület elé. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására. 
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Határidő: 2010. május 1-jétől folyamatos 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
6. Napirend  Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat központ 

kiépítéséhez áfa változásból adódó hozzájárulás fizetés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Előttetek van az előterjesztés, mindenki látja, hogy az áfa emelkedés miatt kérnek lakosságszámnak 
megfelelő hozzájárulást, 24.000 Ft-ot. Gondolom, ezzel egyetértünk? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ez az a társulás, ahova sem tagdíjat, sem a működéshez történő hozzájárulást nem fizetnünk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, ez valóban így van. Egyébként minden más tárulásba fizetünk. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat központ megépítéséhez az áfa 
változásból adódó többlet költségekhez 24.000 Ft hozzájárulást fizessünk, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
40/2010. (IV.28.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a Nyugat-Nógrád 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat központjának pályázati támogatásból 
történő kialakításához a 2009. július 1-jével bekövetkezett áfa-mérték 
változásból fakadó többlet-teherhez a társulás tagjainak lakosságszáma alapján 
történő felosztása szerint 24.000 Ft összegű hozzájárulást (áfa többlet teherhez 
történő hozzájárulás) biztosít, és a Szolgálat részére átutalja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
7. Napirend  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és házi segítségnyújtás új konstrukcióban 

történő biztosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Tavalyi évben a Megmentő Kht. látta el ezeket a feladatokat, melyet később átvett az Alvinczi Péter 
Szeretetszolgálat. Országos visszhangja volt, hogy valami csalás vagy nem tudom mi történt az állami 
normatívával. A lényeg az, hogy ez megszűnt, sok gondozónő bére fél éven keresztül nem került 
kifizetésre. A kistérség úgy döntött, hogy ismét beindítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a házi 
segítségnyújtást kistérségi kereteken belül. Ehhez egy új intézmény jött létre a kistérségen belül, meg is 
kapták az engedélyeket. A munkakörök betöltésére pályázatot írnak ki, de amíg megjelenik a pályázat, 
megbíznak két hónapra egy vezetőt. Eddig a karpereces jelzőrendszeres ellátás ingyenes volt, most viszont 
az állam csak 60 db-ra ad támogatást, az ezen felüli igénylés után fizetni kell. Tehát az egész kistérségre 60 
db jut ingyen. Úgy döntött a kistérségi társulási tanács, hogy ez lakosság-arányosan lesz szétosztva a 
települések között. Tolmács községre 3 db jutott, ha több lesz az igénylő, 2.000 Ft/db térítési díjat kell 
fizetni havonta. Csehek Józseffel felmérettem, hogy a 19 fő tavalyi igénylőből – akiknek a fele már a 
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tavalyi évben visszamondta az ellátást - hányan igényelnék meg havi 2.000 Ft-ért. Ennyiért szinte senki 
nem kéri. 
 
Csehek József képviselő 
Hárman igényelnék, egy fő pedig még nem tudott dönteni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Április végén lesz kistérségi ülésünk, addigra kell megmondani, hogy hányan igénylik. De most nem is ezt 
kell eldöntenünk, hanem azt, hogy igényeljük-e a 3 db ingyenes jelzőt, és hogy a többlet igények térítési 
díját felvállalja-e az önkormányzat.  
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
A 3 db ingyenest el kell fogadni. Bármikor lehet olyan beteg, akinek szüksége van rá. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem is! Ha pedig több lesz az igény, el kell döntenünk, hogy hogyan kerüljön kifizetésre a havi 2.000 
Ft jelzőrendszerenként. Fizeti az önkormányzat az egészet, vagy a felét, vagy teljesen áthárítjuk az 
igénylőre a díjat? Különben a feleségem is részt vett a jelzőrendszeres ügyelet ellátásában, tudom, hogy 
nem kevés kiadással jár. 
A házi segítségnyújtás ellátása érdekében azok a gondozók lesznek megkeresve, akik az Alvinczi 
szeretetszolgálat alkalmazottai voltak. A kistérség úgy szervezi, hogy a normatíva fedezi a kiadásokat. 
Hallottam olyat is, hogy a Református egyház is felvállalná a feladat ellátását. 
Csak akkor módosítsuk a szociális rendeletünket, ha tisztázódik a dolog. Ki fizessen, ha több igény lesz a 
jelzőrendszeresre? Átvállaljuk? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ilyen kiadás jelenleg nincs betervezve a költségvetésünkbe, ha a képviselő-testület át szeretné vállalni, 
forrást is kell hozzá keresni. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Lehet, hogy valakinek úgyis kell, hogyha fizetni kell érte. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én is azt gondolom, hogy elfogadjuk a hármat, és ezen felül fizessen térítési díjat, aki kéri. Meglátjuk, hogy 
hány igénylőnk lesz, és az ingyenes 3 db-ot a legrászorultabbak között osztjuk szét. 
 
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 elfogadjuk a kistérségnél kihelyezésre kerülő 60 db jelzőrendszeres készülékből Tolmácsra jutó 
3 db-ot, illetve az ezen felüli igény esetén a térítési díjat az ellátott fizeti, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

41/2010. (IV.28.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétság Többcélú 
Kistérségi Társulás (továbbiakban: Kistérség) által nyújtott jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás ellátást a Kistérség által lakosság szám alapján Tolmács 
településre biztosított 3 db ingyenes készüléket igénybe veszi. Az ingyenes 
készülék kihelyezésére rászoruló személy személyéről a beérkező kérelmek 
alapján a képviselő-testület dönt. Az ez feletti igény esetén a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás térítési díját az ellátott fizeti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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8. Napirend  Belső ellenőrzési éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Gondolom a jelentést mindenki áttanulmányozta. Van-e vélemény, hozzászólás? 
 
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 határozati javaslatot elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

42/2010. (IV.28.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rétság Kistérség 
Többcélú Társulás Belső ellenőrei által elkészített 2009. évi összefoglaló 
ellenőrzési jelentést megtárgyalta és elfogadta. 
A határozat egy példányát az intézményvezetőnek és a belső ellenőrzési 
vezetőnek meg kell küldeni. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
9. Napirend   Szurdok utca 18. szám előtti közterületen lévő kút felújítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azzal voltam megbízva, hogy szakértői véleményt, illetve árajánlatot kérjek a kút szakszerű betemetésére 
és felújítására vonatkozóan. A szakértő hölggyel kimentem a helyszínre és a kérelmező – Dudoliné – is 
jelen volt a szemlén. A hölgy azt mondta, hogy a kútban lévő víz talajvíz. A kút helyreállítása 502.124 Ft-
ba kerülne, ha betemetjük, akkor 127.555 Ft. A betemetést bevállalta a Dudoli család, tehát az 
önkormányzatnak nem jelentene kiadást. Különben a kút ¼ része valóban belóg a területükre.  
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Akkor a kerítés már a saját telkükön belül épült meg? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Így van. Nem szívesen szüntettük volna meg ezt a kutat, de a szakértő hölgy azt mondta, hogy talajvíz 
található benne. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Az is, de szerintem még trágyalé is. 100 évvel ezelőtt nem engedtek meg ilyen állattartást, mint ami ott fent 
van az utca végén. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tisztába vagyok vele. A lényeg az, hogy a szakértői vélemény 50.000 Ft + ÁFA-ba került az 
önkormányzatnak. Az a javaslatom, hogy szűntessük meg a kutat, ha már a kérelmezők felvállalták a 
költségeit. Bár azt is mondta a kérelmező, hogy ha az önkormányzat úgy dönt, hogy felújítja, akkor Ő 
vállalja, hogy minden évben egyszer lefesti. De én azt gondolom, hogy temesse be. Eljuttatunk neki egy 
szakértői leírást, hogy hogyan kell szakszerűen betemetni, és aszerint temesse be a kutat. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Ki fogja ellenőrizni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én elvállalom. Értesítsen, amikor megkezdi a munkát és felmegyek. 
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Loksa János képviselő megérkezett a testületi ülésre. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Legyen a kérelmezőé minden felelősség. A szakértő pontosan leírta, hogyan kell elvégezni szakszerűen a 
munkát. Ebből a leírásból kap egy példányt. 
 
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 Szurdok u. 18. szám előtt lévő kút a szakértői véleményben foglaltak szerint betemetésre 
kerüljön Dudoli Ferenc kérelmező által, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot:  

43/2010. (IV.28.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tolmács, Szurdok utca 
18. számú ingatlan előtti közterületen lévő kút megszüntetésére irányuló 
kezdeményezésre elkészített szakértői vélemény és költség-kalkuláció alapján a 
kút megszüntetésére vonatkozóan a következő döntést hozza: 
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a Tolmács, Szurdok utca 18. számú 
ingatlan előtti életveszélyes állapotban lévő kutat a kérelmező, Dudoli Ferenc és 
Dudoliné Kádár Viktória (Tolmács, Szurdok utca 18.) az Önkormányzat 
megbízása alapján a Primor Bt. (2120 Dunakeszi, Gárdonyi Géza utca 6.) 
Morvai Zoltánné Farkas Katalin építészmérnök, tartó- és épületszerkezeti 
szakértő által elkészített szakértői véleményben javasolt megszüntetési 
(feltöltési) mód szerint, a kérelmező saját költségére és felelősségére 
végrehajtsa, a kút a szakértői véleményben rögzítettek szerint szakszerűen 
megszüntetésre kerüljön. 
A képviselő-testület felkéri a kérelmezőket, hogy a kút megszüntetési 
munkálatainak megkezdését jelentse be az Önkormányzat hivatalában. A 
kérelmező és kivitelező köteles biztosítani és hozzájárulni a munkálatok 
szakszerű kivitelezésének Önkormányzat részéről történő ellenőrzéséhez. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
10. Napirend  Tolmács 288/3 helyrajzi számú terület értékesítéséhez kapcsolódó szolgalmi jog 

alapítás (szóbeli előterjesztés) 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Tolmács 288/3 helyrajzi számú terület az, melyet Drajkó Endre és Szabó Beatrix vásárolt meg tőlünk, 
igaz ez a vásárlás majdnem 1 évet elhúzódott. A testület kikötötte, hogy a vízlevezető árok miatt meg kell 
osztani a 288/1 helyrajzi számú területet, és az árok nem kerül értékesítésre. Sikerült megosztani a területet, 
minden költséget a vevők vállaltak fel. Úgy volt, hogy szolgalmi jogot is biztosítanak az önkormányzat 
részére a lakossági átjárás miatt. Már minden rendben volt, a testületi döntésnek megfelelően megkötöttük 
az adásvételi szerződést, vittük a földhivatalba, és akkor derült ki, hogy a szolgalmi jog bejegyzéséhez a 
földhivatal még egy vázrajzot kér, amin pontosan be kell jelölni a szolgalmi jog nyomvonalát, és csak 
akkor lehetne hivatalosan a szolgalmi jogot biztosítani. Ez jelentős plusz költséget jelentene a vevőknek, 
amit nem igazán szeretnének már felvállalni, mert már így is közel 1.000.000 Ft-ba került neki az eddigi 
kimérés, megosztás, stb. A vevők vállalják, hogy írásban nyilatkoznak, hogy az átjárást biztosítják, csak a 
testület tekintsen el attól, hogy még egy vázrajzot kelljen készíttetni. Tehát ez a kérése, hogy a testület 
tekintsen el a szolgalmi jog bejegyzéstől. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Jár egyáltalán arra valaki? Használják az átjárót? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem nem. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
De járnak. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kik? 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Akik a gyárba járnak dolgozni. Például én is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Marika, Te is legtöbbször autóval, vagy robogóval jársz dolgozni. Érdeklődtem az utcabeliektől, hogy 
hányan használják az átjárót, és szinte senki nem jár arra. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Mert el van kerítve a terület. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az Endre azt mondta, hogy bárki átmehet, csak azt kéri, hogy csukják be a kaput. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Nem is az a fő gond, hanem az állatok. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az állattartást rendeletben fogjuk szabályozni. 
A földterület árát már átutalták a számlánkra az adásvételi szerződés aláírásakor. Írásban nyilatkozik, hogy 
az átjárást biztosítja, nem fogja bezárni a kaput. Ezt tisztáztam vele. Az állatokat, gondolom, elkeríti. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Mivel fogja lekeríteni az állatokat? Villanypásztorral? Gyerekek is járnak arra, az veszélyes lehet. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A villanypásztor nem 220 V, hanem csak 24 V. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Az állattartással kapcsolatban nincs valami távolsági határ, hogy a lakott területtől milyen távol kell lennie? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Az állattartásra szolgáló épületek építésére vonatkozóan a hatályos helyi építési szabályzat tartalmaz 
védőtávolságokat. A közeljövőben tervezzük az állattartási rendelet tárgyalását, abban meg lehet majd 
határozni a védőtávolságokat. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Akkor a szomszédom is tarthat nagytestű állatot? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, tarthat. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Nem tartom rosszakaratú embernek az Endrét, bízom benne, hogy minden rendben lesz ezen a területen, és 
aki szeretné használni az átjárót, az megteheti. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Én elfogadom az Endre javaslatát. Adja írásba, hogy bárki átmehet a területén. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Az állattartással egyébként nincs baj, ha azt megfelelő körülményekkel és feltételekkel csinálja az 
állattartó. 
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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 módosításra kerüljön a 288/3, 288/5, 288/5/A helyrajzi számú területek értékesítésére 
vonatkozó 109/2008. (X.1.) képviselő-testületi határozat úgy, hogy eltekintünk a szolgalmi jog 
bejegyzésétől, viszont írásban nyilatkozzon a tulajdonos az átjárás biztosításáról, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

44/2010. (IV.28.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a Tolmács 288/1 helyrajzi 
számú ingatlan megosztásából keletkezett 288/3, 288/5, 288/5/A helyrajzi 
számú területeket a képviselő-testület 109/2008. (X.1.) képviselő-testületi 
határozatnak megfelelően értékesíti Szabó Beatrix és Drajkó Endre részére. A 
képviselő-testület az értékesítésről szóló 109/2008. (X.1.) határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
A képviselő-testület eltekint a gyalogosok területen történő átjárása érdekében 
előírt átjárási szolgalmi jog Tolmács Község Önkormányzata javára az 
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéstől, ezért a 109/2008. (X.1.) 
képviselő-testületi határozatban meghatározott feltételek közül a 8. pontban 
rögzített feltételt a képviselő-testület hatályon kívül helyezi. 
A képviselő-testület az adásvétel feltételeként kötelezi a vevőt, hogy az 
adásvétel tárgyát képező területen a tolmácsi lakosok szabad átjárását 
biztosítsa, melynek kötelezettségéről a vevő írásban nyilatkozzon. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
11. Napirend  Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A legutóbbi testületi ülésen felmerült a kérdés Trianon kapcsán egy emlékmű felállításról. Át is adom a 
szót Balázs János Ferenc alpolgármester úrnak. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Körbe adom a tervezeteket, hogy mindenki szemügyre tudja venni, és közben mondom, hogyan gondoltuk. 
A felső színes rész bontott téglából készülne, illetve az alsó is, felül pedig sütői fehér kőből. Lenne egy 
fedlap, hogy ne ázzon az alkotás. Középen lenne a nagy Magyarország térkép kifaragva a szent koronával. 
A másik terv is szinte ugyan az, csak nyitottabb. A harmadik tervezet pedig két faoszlop és ezen 
helyezkedne el a kifaragott térkép és a korona. Van olyan faragómester, aki mind fával mind kővel 
dolgozik itt a környéken, de érdeklődtünk már Erdélyben is. Az elhelyezés a Parókia mellet lévő 
hirdetőoszlop helyén lenne, pontosabban attól másfél-két méterrel beljebb, hogy ne legyen nagyon közel az 
úthoz. Ha bontott téglából épülne az emlékmű állványzata, akkor a színe miatt a sütői kőből javasolja 
elkészíteni a faragó mester magát az emlékművet, és ez kb. 120.000 Ft munkadíj és kb. 60.000 Ft 
anyagköltség lenne, Tthát durván 200.000 Ft lenne a kőfaragói munka. Ehhez még hozzájön az állványzat 
elkészítése, vagyis az anyagköltség, mert a Börzsöny Kontakt Kft. munkadíjat nem számolna fel. A három 
tervezet mind más összegű, attól függ, hogy melyiket válasszuk, azzal a kiadással kell számolnunk. A 
harmadik tervezet fa oszlopokon áll, ez azért készült, hogy esetleg fában is gondolkodhatunk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mielőtt bármiben is döntünk, tudni kell, hogy ilyen kiadás nincs betervezve a költségvetésünkbe. 
Összeültünk hárman, és arról beszéltünk, hogy mi lenne a költséghatékony megoldás. Felvettem a 
kapcsolatot egy püspökhatvani kő- és fafaragó művésszel, aki azt mondta, hogy Ő tölgyfából kifaragná a 
térképet és a koronát, és összesen a munkadíj, anyagköltség, szállítás 100.000 Ft-ba kerülne. Ha kőből 
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kérjük ugyanezt, akkor 150.000 Ft. A kőnek az az előnye, hogy utána azzal nem kell foglalkozni. A fát 
minden évben le kell kezelni. Nekem a 3. verzióban szereplő alap-állvány tetszene. A 2. verziónál a 
kőműves munka anyagköltsége 81.000 Ft lenne. Felvettem a kapcsolatot a TBG Hungária-Beton Kft. 
vezetőjével, és mondta, hogy ingyen - leszállítással együtt - kapunk tőlük betont. Lehet, hogy össze tudunk 
állítani egy olyan talapzatot is, amit 70.000 Ft-ból elő lehet állítani. Szerintem az emlékművet és a 
talapzatot meg lehetne csináltatni kb. 180.000 Ft-ból. A terület, ahova felállítani terveztük, az 
egyházközségé, meg kell kérdezni, hogy hozzájárulnak-e ehhez. Megkerestem a Plébános Urat, neki az volt 
a kérése, hogy az egyházközségi hatóságot keressük meg. A rendelkezésünkre álló tervezeteket elküldtem a 
Püspök Úrnak, illetve a főépítésznek is, választ még nem kaptunk. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
A júniusi dátum lehet, hogy nem lesz tartható. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A püspökhatvani kőfaragó kifaragná júniusra, ha úgy döntünk, hogy vele készíttetjük el.  
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ha valami miatt mégis meghiúsul, akkor ott lesz augusztus elején a falunap, felavatjuk akkor. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én támogatom az elkészíttetését. Előteremtjük rá azt a 170-180 ezer Ft-ot. Mi a vélemény? 
 
Csehek József képviselő 
Én is támogatom, legyen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mennyi legyen a rákölthető pénzügyi keret? 
 
Dudás Gergely képviselő 
Legyen 200.000 Ft. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, legyen 200.000 Ft, és azon leszünk, hogy minél olcsóbban ki tudjuk hozni. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Maradunk a betonalapnál, rá bontott téglából falazás és erre fa oszloppillérek összekötve, és közte 120 cm 
széles és 1 m magas lenne az a kemény fa felület, amire menne maga a kompozíció, tehát ekkora lenne az 
emlékmű. Lehetne egy rövid szöveget is ráfaragni, például, hogy állíttatta Tolmács Község 
Önkormányzata. Tetejére legyen a kő fedél? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem a hódfarkú cseréptető költségkímélőbb lenne. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Beszéltem egy berkenyei kőfaragóval is, és elmondta, hogy a téglához a fehér sütői kő volna a 
legmutatósabb. 
 
További 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 önkormányzat a trianoni békeszerződés évfordulójára emlékművet állítson, melynek pénzügyi 
keretét maximum 200.000 Ft összegben állapítjuk meg, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 

45/2010. (IV.28.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Trianoni békeszerződés 
100. évfordulója alkalmából fából készülő, 1,2 méter széles és 1 méter magas 
emlékművet kíván felállítani a képviselő-testület elé terjesztett látványtervnek 
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megfelelően. Az emlékmű elkészítésére és felállítására a képviselő-testület 
összesen 200.000 Ft-ot biztosít a 2010. évi költségvetése terhére.  
A képviselő-testület az emlékmű elkészíttetésével és felállításával kapcsolatos 
teendőkkel és döntések meghozatalával felhatalmazza a Polgármestert és az 
Alpolgármestert. 
 
Határidő: 2010. június 30. 
Felelős: polgármester, alpolgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az Extrém Légisporttól és Dr. Katona Ernőtől (Lovarda) az elmúlt napokban, miután a testületi anyagot 
kiküldtük - ezért nem tudtam írásos előterjesztést kiküldeni - érkezett egy kérelem. Áramot szeretnének 
kivezetni az általuk használt területre a mi tulajdonunkba lévő 029 hrsz-ú területen keresztül. Az ÉMÁSZ-
nál már érdeklődtek és ingyen kivezetnék a részükre, csak a mi hozzájárulásunk kell, hogy átvezethetik a 
területünkön. A polgármester felolvasta a kérelmezők levelét. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a kérelem tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy engedélyezzük a 029 helyrajzi számú területünkön, hogy a Lovarda és az Extrém Légisport 
Egyesület részére átvezessék az áramot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

46/2010. (IV.28.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Extrém Légisport 
Egyesület és Dr. Katona Ernő (Lovarda) 239/2010/T. ügyszámú kérelmét 
támogatva hozzájárul, hogy a kérelmezők által használt területre (Rétság hangár) 
az áramellátás biztosítása érdekében az ÉMÁSZ által az Önkormányzat 
tulajdonát képező 029 helyrajzi számú földterületen az áramvezeték átvezetésre 
kerüljön, ennek érdekében a területen tartó-oszlop elhelyezésére kerüljön sor. 
Az áram-lekötés költségeit teljes egészében a kérelmezők viselik, Tolmács 
Község Önkormányzata ezzel kapcsolatban semminemű költséget nem vállal 
fel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mihucza Attilától is érkezett egy kérelem, melyben kéri a Tolmács 432/5 hrsz-ú építési telekről az 
önkormányzat nevére bejegyzett elidegenítési tilalom feloldását, hogy szabadon értékesíthesse a területet, 
mert nem tudja beépíteni. Vagy pedig kéri, hogy vásárolja vissza az önkormányzat. Ez a telek a Tavasz 
utcában található. A Polgármester felolvasta a kérelmező levelét: „Rajtam kívülálló okok miatt (gazdasági 
világválság) a tervezett építkezés meghiúsult. A telek vásárlásakor az ország helyzete érezhetően jobb volt, 
mint napjainkban. Egy fiatal pár számára elérhető volt egy építkezés. Jelenleg a bankok, a válság miatt 
nagyon nehezen, szinte teljesíthetetlen feltételeket állítanak az ügyfelekkel szembe. Ezért jelenleg nem áll 
módomban lakóházat építeni a szóban forgó telekre. Kérésem másik érve az, hogy a telek vásárlásakor kért 
illeték fizetési halasztás lejárt. Az illetéket, a büntető kamatokkal együtt kifizettem. Ha ehhez az összeghez 
hozzászámolom az évenkénti -2%-ot az esetleges Önkormányzati visszavásárláskor, az évek során a telek 
szinten tartására fordított összegeket, akkor a szóban forgó telek számomra hatalmas veszteség az 
Önkormányzat visszavásárlása esetén. Abban az esetben, ha kérésemre a képviselő-testület határozata 
nemleges, kérem tájékoztassanak, mit kell tennem, hogy a szóba forgó telket az Önkormányzat 
visszavásárolja, illetve a telek vásárlásától eltelt idő figyelembe vételével mekkora az az összeg, amit az 
Önkormányzat a telek visszaadásával egyidejűleg számomra átutal. Nemleges döntés esetén kérem 
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tájékoztassanak arról is, hogy a visszaadással kapcsolatos ügyvédi, és hivatali díjak kit terhelnek. 
Megértésüket előre is köszönöm. Tisztelettel: Mihucza Attila”  
Tehát el kell döntenünk, hogy visszavásároljuk-e a telket, vagy engedjük, hogy a piacon szabadon 
értékesítse. Lehet, hogy el kellene halasztani a döntést, mert a levél nemrég érkezett, és nem néztem 
pontosan utána, hogy hogyan is lenne jobb nekünk. Bár pénzünk nincs a visszavásárlása, hiszen a 
pályázatokhoz kell az önrészre. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Gondolom, ha valaki megveszi tőle, az építkezni is akar majd a telekre. Nekünk meg nincs rá keret, hogy 
visszavásároljuk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Úgy gondolom, hogy olyan 400 ezer Ft körüli összeg lenne, amiért vissza tudnánk vásárolni. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Ide lakók kellenek, nem építési telkek. Az én javaslatom az, hogy adja el szabadkézből. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Lehet azt is, hogy a következő ülésre pontosan kiszámoljuk, hogy mennyi az az összeg, amiért 
visszavásárolhatjuk. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nagyságrendileg 300-400 ezer forintról beszélünk. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Akkor el kell döntenünk, hogy kell-e ez a kiadás most nekünk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lassan itt lesz az IKSZT pályázat, ami 47 millió forintos beruházás, és most kb. 8 millió forintunk van 
lekötve, ebből jövőre nem marad semmi. Én is úgy gondolom, hogy értékesítse szabadon, nekünk erre most 
nincs pénzünk. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a kérelem tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy a Tolmács 432/5 hrsz-ú építési telekről törlésre kerüljön az 
önkormányzat javára bejegyzett elidegenítési tilalom, és a tulajdonos szabadon értékesíthesse, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

47/2010. (IV.28.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tolmács 432/5 helyrajzi 
számú, természetben a Tolmács, Tavasz utca 9. szám alatti 947 m2 beépítetlen 
terület vonatkozásában – a beépítési kötelezettség nem teljesítése miatt – 
fennálló visszavásárlási jogával – az önkormányzat szűkös költségvetése és 
anyagi lehetőségei miatt - nem kíván élni. 
A képviselő-testület hozzájárul, hogy az ingatlan-nyilvántartásba a beépítési 
kötelezettség teljesítésének biztosítására az önkormányzat javára bejegyzett 
elidegenítési és terhelési tilalom törlésre kerüljön. A törléssel kapcsolatos 
költségeket teljes egészében a tulajdonos viseli, az Önkormányzat ezzel 
kapcsolatban semminemű kiadást nem vállal fel. 
A képviselő-testület - tekintettel az önkormányzat azon céljára, miszerint a 
településen lévő beépítetlen építési telkek beépítésre kerüljenek és lakás céljára 
szolgáljanak - hozzájárul, hogy a Tolmács 432/5 helyrajzi számú építési telket a 
tulajdonos Mihucza Attila szabadon értékesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Mindenkinek kiküldtem e-mailben a Börzsöny-Ipoly Régióhoz való csatlakozás lehetőségéről szóló levelet, 
olvastátok, hogy miről van szó. Ez valójában egy összefogás, a csatlakozás csak előnyünkre válhat, 
pénzünkbe nem kerül. Úgy hallottam, hogy a környező önkormányzatok és civil szervezetek már 
csatlakoztak. Van egy honlap, a www.borzsony.hu, erre mi is felrakhatunk programokat, a településünkről 
bármit. Tehát egy kis reklám lehetőség a külvilág felé, ennek az éves díja 20.000 Ft. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Megnéztem a honlapjukat, például meg akarják valósítani, hogy Diósjenőről gumikerekes kisvasút 
működjön, a kemencei kisvasutat újra a régi hosszabb pályán szeretnék működtetni, hogy elérhető legyen a 
Drégely vár. A Vác-Balassagyarmat vonatközlekedést meg akarják újítani. Az Ipoly híd megépítését is 
tervezik. Tervezik azt, hogy Sahy felé a vasútvonal újra meg legyen nyitva. A terveik nagyon jók. A 
Börzsöny viszonylag egy érintetlen terület, nagyon jó kirándulási lehetőségekkel. Most még nem látszik az 
ebből származó előnyünk, de később lehet. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt a honlapot most hozták létre, de már nagy látogatottsága van. Érdemes lesz hirdetni magunkat rajta, 
már három környező település ezt teszi. Éves szinten a 20.000 Ft nem nagy összeg. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy csatlakozzunk a Börzsöny-Ipoly Régióhoz, és vállaljuk a www.borzsony.hu honlapra történő 
felkerülésért fizetendő 20.000 Ft díjat, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

48/2010. (IV.28.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a  „Börzsöny-Ipoly 
völgye (öko) Turisztikai Régió”  Börzsöny természeti és kultúrtörténeti 
értékeiknek megőrzéséért, ökoturisztikai fejlesztéséért, környezetbarát 
közlekedéséért, településeinek fejlődéséért szerveződés alapítói célkitűzéseivel, 
javaslataival, ezért csatlakozik a „Börzsöny-Ipoly völgye (öko) Turisztikai 
Régió” megalakításához. 
A képviselő-testület a szerveződés által létrehozott és működtetett, a Börzsöny 
tájegységet átfogó információs és turisztikai portálon (www.borzsony.hu) 
Tolmács községgel kapcsolatos információk megjelenése érdekében vállalja a 
20.000 Ft hozzájárulás megfizetését. 
A képviselő-testület a fenti együttműködéssel és a portálon való megjelenéssel 
kapcsolatos teendők ellátására és a folyamatos kapcsolattartásra felhatalmazza a 
polgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Dudás Gergely képviselő 
Megkerestek tolmácsi polgárok, ismerősök és én is elmentem a Szurdok utcába, és megnéztem a 
tehenészeti telepet. Az uniónak is vannak előírásai az állattartásra vonatkozóan, és úgy tudom, hogy a 
trágyalé kezelése zárt rendszerben kellene, hogy történjen. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezt az 
állattartót már régebben is próbálta meggyőzni az önkormányzat, hogy úgy kéne ott állatot tartani, ahogy 
azt előírják. Most is folyik ki a trágyalé az árokba. Több ember jelezte, hogy este felé nagyon kellemetlen 
trágya szag terjeng az utcában. Fel kellene a tulajdonos figyelmét hívni, hogy úgy végezzen állattartást, 
hogy az mindenkinek jó legyen és tartsa be az előírásokat. 
A Szépvölgyi utcában és az Alkotmány utca végén is található már egy kialakított állattartó telep. Ha nem 
is közvetlenül mi, de a megyei állatorvos vagy ÁNTSZ elbeszélgethetne velük, hogy mik az előírások és a 
feltételek, amiket be kell tartani. Jó lenne, ha nem várnánk meg, hogy nagyobb legyen a baj. Tartson 
tehenet mindenki, aki szeretne, de a megadott keretek között. Keressünk meg valakit, aki ebben szakember, 
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aki pontosan ismeri a jogszabályi feltételeket. Az előttünk lévő testület – állítólag – már próbált valamit 
tenni - talán büntetést is szabtak ki - de hát nem nagyon hatott rájuk. A régi polgármester kivitette a 
Szurdok utca végére a vizet és az áramot is, hogy a kinti területére helyezhesse át az állattartását, tehát már 
áthelyezhetné, vagy ha nem akarja áthelyezni, akkor ezt tegye rendbe. Érdemes volna lefényképezni, mert 
ott borzalmas állapot van.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, utánanézünk. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Nem kérek mást, csak a szabványnak megfelelően tárolja a trágyát. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
A kastélyról tudunk már valamit? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Még semmi konkrétumot nem tudok. Két szálon van elindítva az ügy. Az egyik a legfelsőbb bíróságon, a 
másik pedig a felszámoló bíróságnál van elindítva, hogy hagyják helyben azt a döntést, amit először 
hoztak.  
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
De az ügyvéd továbbra is képvisel minket, ugye? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Van egy földút a Szurdok utcai kertek fölött, melyen az emberek eljuthatnak a temetőbe. Ezt az utat az 
illegális szemét kiszedése után – ami a csapásból történt - nem lehet rendesen használni. Lehet valakit 
kötelezni a helyreállítására? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Meg kell nézni, hogy ez a térképeken feltüntetett közút-e, vagy esetleg csak a magánterületen kijárt „út”. 
Ha útként van feltüntetve, külön helyrajzi száma van, el tudunk járni, de egyébként nem. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ez az út mindig is ott volt, használták az emberek, a régi térképeken biztos rajta van. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt meg kell nézni a földhivatalban. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ha magántulajdonban van az út, nem utasíthatjuk a tulajdonost, hogy hozza rendbe és biztosítsa az átjárást. 
Sőt, még ő jöhetne birtokvédelmet kérni. Egy éven belül állt elő ez a helyzet, hogy le van zárva az út, és 
nem lehet használni? Birtokvédelmet egy éven belüli esemény esetén lehet kérni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez akkor történt, amikor az öngyulladás volt a Szurdok u. 21. számú ház kertjében, és ki kellett szedni a 
földdel letakart szemetet. Ez szerintem 2008. októberében volt. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Az Alkotmány utca végénél lévő földút helyzetében is próbáltunk valamit tenni, és azóta is úgy van! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A következő a helyzet: voltam a helyszínen, beszéltem a tulajdonossal, aki ráépítkezett a földutunkra. 
Mondtam neki, hogy a testületnek az a kérése, hogy tegyük rendbe ezt a problémát. Amire ráépített, az a 
terület a földhivatali térképeken hivatalosan feltüntetett önkormányzati tulajdonú földút. Lehet, hogy ha 
kiméretnénk, még a ház is az útra van építve. Elvileg a ház szélénél van a határ, onnan kéne elhagyni a 6 
méteres utat, de már építmények vannak rajta. 
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Balázs János Ferenc alpolgármester 
Én most jártam arra, és valami tégla istállót építenek ott. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha kiméretnénk földmérővel a terület határokat, szerintem neki mindent el kell onnan bontani, igaz nekünk 
bele kerülne kb. 150.000 Ft-ba a kimérés, de ő nagyon rosszul járna. Ha ebbe belefogunk, minden költséget 
fel kell vállalnunk. De ő még építési bírságra is számíthat, az biztos. Arra kell törekedni, hogy valamilyen 
úton megegyezünk vele. Mi is jobban járnánk, és ő is. Kérek földmérőktől árajánlatot, kiméretem az utat és 
a telekhatárt, és a következő testületi ülésre meghívjuk a tulajdonost, hogy mondja el ő, mit szeretne, mert 
ezt a problémát meg kell oldani. Megpróbálunk vele megegyezni. Megfelel ez így? 
 
A képviselő-testület egyhangúlag  egyetértett a polgármester javaslatával. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
A temetőt is jó lenne körbekeríteni. Erről már volt döntésünk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ilyen döntésünk nincs, csak beszélgettünk róla. Az idén biztos, hogy nem fog menni, mert nincs rá 
pénzünk, de jövőre jó lenne. Hozzám is eljutott az információ, hogy a vadak lelegelik a virágokat a 
sírokról. Sajnos erre most nincs pénzünk. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ha a vadak ellen akarunk keríteni, az 2,5 méteres kerítést jelent. Nincs értelme alacsonyabbat felrakni, mert 
a szarvas átugorja. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
És mi van a fák gallyazásával? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az még valóban hátra van. Annyit mondott Tálas Zoltán ügyvezető, hogy ezt még pótolják. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 Csehek József Dávid Imre 
 képviselő képviselő 
 
 


