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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

6/2010. számú 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2010. június 9-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 
 Féjáné Záhorszki Mária   képviselő 
 Hámori Imréné   képviselő  
 Loksa János  képviselő 
 Torma Andrea  körjegyző 
 
Meghívottként jelen van:  Ferencsik Raymond Rétság Rendőrkapitányság, Rendőrkapitány,  
 Hámori Imre Sportegyesület elnöke,  
 Ivanics Andrásné, Tolmácsi Tagiskola tagintézmény-vezető,   
 Holman Ferenc, Rétság Általános Iskola, igazgató 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a meghívott vendégeket és a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi 
tagból 8 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Féjáné Záhorszki Mária képviselő és Loksa János képviselő legyen. A 
javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendekre vonatkozó egyéb javaslata a polgármesternek volt: A napirendek előtti tájékoztatást tegyük át a 
14. Egyebek napirend elé. A Képviselő-testület – egyhangúlag elfogadva – az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 
 
Napirend Előterjesztő 
 
1. Beszámoló Tolmács község közbiztonsági helyzetéről, Hajnis Ferenc polgármester 
        a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az   
        azzal kapcsolatos feladatokról  

Előadó: Ferncsik Raymond, Rétság Rendőrkapitány 
 
2. Beszámoló a Tolmács Polgárőr Egyesület működéséről, Hajnis Ferenc polgármester 
       Tolmács közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érde-  
       kében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos felada-  
       tokról, elszámolás az önkormányzat 2009. évi támogatásával  
 
3. Beszámoló a Sportegyesület 2009. évi tevékenységéről és Hajnis Ferenc polgármester 
        elszámolás a 2009. évi önkormányzati támogatással,  
        2010/2011. évi koncepció 

Előadó: Hámori Imre, Sportegyesület elnöke 
 
4. Beszámoló a Tolmács-Bánk Óvoda 2009. évi műkö- Hajnis Ferenc polgármester 
       déséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről,  
       valamint a 2010/2010. nevelési év előkészületeiről;  
       az óvodai nyári szünet ideje, és a nyári szünetben elvégzendő 
       karbantartási, felújítási feladatok 

Előadó: Hámori Imréné óvodavezető 
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5. Beszámoló a Rétság Általános Iskola Tolmácsi  Hajnis Ferenc polgármester 
       Tagintézményének működéséről, az oktatási és  
       gazdálkodási tevékenységről, valamint a 2010/2011. tanév  
       előkészületeiről; az iskolai nyári szünet ideje, és a nyári 
       szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok  

Előadó: Ivanics Andrásné tagintézmény-vezető 
 

6. Tolmács 315/2 és 17 helyrajzi számú földrészletek hasz- Hajnis Ferenc polgármester 
        nálati állapotának rendezése 
 
7. Az állattartás rendjéről szóló önkormányzati rendelet Hajnis Ferenc polgármester 
 
8. Eseti közbeszerzési szabályzat – „Integrált Közösségi Hajnis Ferenc polgármester 
        Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése Tolmács 
        Községben” tárgyú közbeszerzésre vonatkozóan 
 
9. Megbízás az „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér  Hajnis Ferenc polgármester 
       kialakítása és működtetése Tolmács Községben” tárgyú  
       közbeszerzés lebonyolítására vonatkozóan 
 
10. Tolmács-Bánk Óvoda óvodavezetői állásra pályázók  Hajnis Ferenc polgármester 
       meghallgatását végző bizottság kijelölése 
 
11. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi  Torma Andrea körjegyző 
       feladatainak ellátásáról szóló beszámoló 
 
12. Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló Torma Andrea körjegyző 
 
13. Rétság Általános Iskola igazgatói állásra érkezett      Hajnis Ferenc polgármester 
      pályázatok véleményezése 
 

• Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, Hajnis Ferenc polgármester 
a határozatok végrehajtásáról 

 
14. Egyebek 
 
 
 
1. Napirend Beszámoló Tolmács község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Átadom a szót Ferencsik Raymond rendőrkapitánynak. 
 
Ferencsik Raymond rendőrkapitány 
A tájékoztatónkat remélem minden képviselő megkapta, ebben benne van, ami tudni kell a közbiztonság 
helyzetéről. A beszámoló kiegészítéseként szeretném elmondani, – főleg a humán tevékenységünkkel 
kapcsolatban - hogy a kapitányságunk jelenleg 74 főben van megállapítva, ebből 70 fő a feltöltött állomány. Ez 
még a 2009. éves adat. 2008. évben a határőrség megszűnése után jelentős létszámot kapott a rétsági 
rendőrkapitányság, 18 főt, ahhoz képest, hogy előtte 56 fős volt. Más kapitányságok ilyen arányban nem igen 
kaptak létszámot. Megyei szinten 200 fős létszámot kaptunk. Országos szinten Nógrád Megye nagyon 
szerencsés helyzetben van, mindössze 4 fővel vagyunk kevesebben az engedélyezettnél, ez köszönhető az 
elvándorlásnak, illetve a nyugdíjba vonulásoknak. Nem tehetjük meg azt, hogy ha egy tapasztalt rendőr elment 
nyugdíjba, más területről hozzunk helyére egy tapasztalt rendőrt, így a 2008-as évben a tapasztalatlan határőr 
kollegákból kellett ezt a problémát megoldani. Nagy feladat volt, mert ők más szervezetnek voltak a tagjai, 
teljesen más mentalitás, teljesen más jogkörrel dolgoztak. Őket be kellett építeni a szervezetbe. Azt kell 
mondani, hogy Rétság vonatkozásban többé-kevésbé sikerült. Az állományunk átlag-életkora 35 év. 25 éves 
szolgálati idő után el lehet menni nyugdíjba, és vannak, akik ezt ki is használják, ezért nagyon fiatal az 
állományunk. Általában 4-5 év tapasztalattal rendelkeznek, de hát igyekszünk megtenni mindent, a fiatal 
kollegákat folyamatosan tanítjuk. 
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Ami a tájékoztatóból nem derül ki: a megye legkisebb állománya vagyunk és voltunk is hosszú éveken keresztül. 
Én azt mondom, ezt jónak kell értékelni, mert nálunk a megelőzés kapja a nagyobb hangsúlyt. 2009. évben 531 
bűnügyben dolgoztunk, és 67,8 %-os felderítettséggel, ami a megye legjobb nyomozási eredménye, és erre 
büszkék is vagyunk. A megyei átlag 56 %, az országos átlag sajnos csak ötven-egész egy-néhány %. Tehát mi 
ehhez képest jócskán az átlag felett teljesítettünk. Az 531 bűnügy mellett közel 5000 egyéb ügyben jártunk el, 
szabálysértés, közigazgatás, fegyver ügyek, illetve az általános ügyeknek az intézése. Létszám gondokkal 
küzdünk továbbra is, remélem ez az év engedélyt ad arra, hogy csökkentsük a létszámhiányt, sőt úgy néz ki, 
hogy az idén fel tudjuk tölteni az engedélyezett létszámot. 
A tájékoztatóban leírtuk, hogy szerencsére Tolmács nem egy veszélyeztetett község, bár a trükkös lopások 
időszaka csak most fog következni. Járőr kollegáin folyamatosan jelen vannak Tolmácson is, ezt vagy észlelik a 
testületi tagok, vagy nem, mert felváltva nappal és éjszaka járőröznek. A körzeti megbízotti 3 fő létszámot most 
sajnos csak 2 fővel tudjuk biztosítani, de úgy néz ki, hogy kapunk egy tapasztalt kollegát, és teljes lesz a létszám. 
Ha van kérdés, szívesen válaszolok rá. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én tapasztalom azt, hogy a körzeti megbízott rendszeresen megjelenik a faluházban, és megkérdezik, hogy van-e 
valami problémánk? Szerintem ez jó dolog. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Simkó Márk körzeti megbízottal nagyon meg vagyok elégedve. Ő tényleg megtestesíti a „Szolgálunk és 
védünk”-et. Nagyon udvarias, segítőkész fiatalember, úriember módjára csinál mindent. Ezt azért is mondom el, 
hogy a rendőrök dicséretet is kapjanak, ne csak szidást. 
 
Ferencsik Raymond rendőrkapitány 
Köszönöm szépen a jó szavakat. Hát bizony olyan év, mint a tavalyi, még nem volt a 25-éves pályafutásom alatt. 
19 fegyelmi eljárás indult az állományunkban, ami nagyon magas. Évente általában 3-4 fegyelmi előfordul 
ugyan, de ez a 19 sok. Azt hiszem, ez a fiatal állományunk hozzáállását minősíti, feltehetően. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönjük szépen a szóbeli kiegészítést és a rendőrségnek további jó munkát kívánok! 
 
További  hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
Rétsági Rendőrkapitány Úr beszámolóját, tájékoztatóját, kérem kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

54/2010. (VI.9.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a Tolmács község közbiztonsági 
helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló, Rétsági 
Rendőrkapitányság által benyújtott és a Rendőrkapitány által megtartott beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   - 

 
Ferencsik Raymond rendőrkapitány távozott a testületi ülésről. 
 
 
 
2. Napirend Beszámoló a Tolmács Polgárőr Egyesület működéséről, Tolmács 

közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és 
az azzal kapcsolatos feladatokról, elszámolás az önkormányzat 2009. évi 
támogatásával 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Csáthy Rudolf, a polgárőrség vezetője személyesen nem jelent meg, de írásban leadta a beszámolóját, ami 
előttetek van. Csehek József a polgárőrség pénztárosa, ezért megkérdezem, hogy a polgárőrség el tudott-e 
számolni az önkormányzat által biztosított támogatással? 
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Csehek József képviselő - polgárőr 
Igen, mindent számlával tudunk igazolni. Itt vannak nálam a fénymásolatok, melyek a Körjegyzőség pénzügyi 
csoportjánál leadásra kerülnek. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
Polgárőrség beszámolóját kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

55/2010. (VI.9.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács község közbiztonsági 
helyzetéről szóló, és a Polgárőrség 2009. évi támogatásával történő elszámolásról szóló, 
Csáthy Rudolf Polgárőr Egyesület elnöke által írásban benyújtott beszámolót elfogadja. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:    - 

 
 
 
3. Napirend  Beszámoló a Sportegyesület 2009. évi tevékenységéről, és elszámolás a 

2009. évi  önkormányzati támogatással, 2010/2011. évi koncepció 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az írásbeli előterjesztést mindenki megkapta. Hámori Imre SE elnöknek van-e szóbeli kiegészítése? 
 
Hámori Imre SE elnök 
Nincs. 
 
Csehek József képviselő 
Az egyesület rendelkezésére álló pénzkeret nem elegendő a 2010/2011. évi bajnokságra, még a bajnoksági 
részvételre sem tudunk benevezni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az önkormányzat tavaly támogatta a sportolókat, és az idén is támogatta 200.000 Ft-tal. 
 
Csehek József képviselő 
Az el is fogyott. Az ősszel induló bajnokságra is be kell fizetni százvalahány ezer forintot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt tudom javasolni, hogy meg kell próbálni szponzorok után menni, illetve létezik egy alapítványunk, – a 
Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány - ami végül is azért jött létre annak idején, hogy támogatást 
biztosítson. Az alapítvány elnökéhez kell fordulni. 
 
Hámori Imre SE elnök 
A sportegyesület vezetőségének össze kell ülni és megbeszélni, hogy mennyi pénz kell az új bajnoki szezon 
indulásához. 
 
Csehek József képviselő 
Kb. 100.000 120.000 Ft. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az önkormányzat 200.000 Ft támogatást biztosított, sőt nyírjuk a pályát minden második vasárnap, ami benzin- 
költséggel jár. Én is azt javaslom, hogy az elnökség beszélje meg az anyagi lehetőségeket, és forduljatok az 
alapítványhoz támogatásért. Most jól áll a csapat, de lesz-e játékos őszre? 
 
 
 
 



Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete   6/2010.(VI.9.) jegyzőkönyve 

 5

Hámori Imre SE elnök 
Ezt tisztázni fogjuk. Vége a bajnokságnak, leülünk, megnézzük mennyi pénzünk maradt, utánanézünk, hogy 
mennyibe kerül az új bajnokságban való indulás. Az a baj, hogy minden megváltozott, nem úgy mennek a 
dolgok, mint régen. Én most azt sem tudom, hogy ki a sportorvos. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Szednek tagdíjat a sportegyesület tagjaitól? Az előterjesztésben szerepel 3.000 Ft. 
 
Csehek József képviselő 
A tavalyi évben összesen 3.000 Ft tagdíj kerület befizetésre. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Éves szinten a 100 Ft/fő nem sok! 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Azt mondja az egyik csoport, hogy nem magukért fociznak, hanem a faluért, de ez nem egészen így van, saját 
magáért és a mozgásért is sportol. A fejekben kellene egy kicsit rendet rakni. 
 
Hámori Imre SE elnök 
Minden futballista nagykorú, én szeretnék rendet tenni, de az nehéz lesz. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ha sportolni szeretnének, tegyenek is érte valamit!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Annak idején, amikor mi fociztunk, mi saját magunknak vágtuk a pálya füvét is. Most, ha valaki focizni akar, 
már csak azt nem mondja ki, hogy fizessük meg. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Augusztusig még lehet, hogy az önkormányzat is tud kiszorítani valami kis támogatást a sportolóknak. Addig 
még meglátjuk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A költségvetésünk nem igazán engedi, de ha a testület úgy dönt, hogy ad, akkor kapnak. De akkor azt is el kell 
dönteni, hogy honnan legyen átcsoportosítva, honnan vegyünk el. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény  nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
sportegyesület beszámolóját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

56/2010. (VI.9.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács Sportegyesület 2009. évi 
támogatásával történő elszámolást valamint a sportegyesület tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:    - 

 
 
Hámori Imre SE elnök távozott a testületi ülésről 
 
 
 
4. Napirend  Beszámoló a Tolmács-Bánk Óvoda 2009. évi működéséről, a nevelési és 

gazdálkodási tevékenységről, valamint a 2010/2010. nevelési év 
előkészületeiről; az óvodai nyári szünet ideje, és a nyári szünetben 
elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok 

 



Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete   6/2010.(VI.9.) jegyzőkönyve 

 6

Hajnis Ferenc polgármester 
Hámori Imréné képviselő és óvodavezető, szeretnéd kiegészíteni a beszámolódat? 
 
Hámori Imréné képviselő, óvodavezető 
Igen. A beszámolómba nem írtam bele, hogy az úszásoktatáskor négyszer szállított minket az önkormányzat 
kisbusza. Ez plusz költséget jelentett az önkormányzatnak, köszönjük szépen. 
Most, ahogy az esőzések voltak, beázik az intézmény teteje folyamatosan mindenhol. Valamit tenni kell. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A költségvetésünkben még a tisztasági meszelés sincs betervezve. Nem tudom, hogyan oldjuk meg még a tető 
kijavítását is. 
 
Hámori Imréné képviselő, óvodavezető 
Pedig a tisztasági meszelésre szánt összeget eddig minden évben beterveztük. Beszéltem a vállalkozóval, 
árajánlatot még nem adott. 
 
Csehek József képviselő 
Megnéztem a tetőt. Ahol kevés az átfedés a cserepeken, ott ázik be. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Ez az épület 30 éve épült. A cserepek alkotta csatornák elmohásodtak, és a moha megtartja a vizet, a víz pedig 
megkeresi lefelé a legfinomabb utat. Ha letakaríttatnánk és átrakatnánk a cserepeket, megoldódna a beázás 
problémája. Ezt a saját házamnál is tapasztaltam. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor ezt fogjuk csinálni. 
 
Csehek József képviselő 
Ez a közmunkásokkal is megoldható. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ha megbontják a tetőt, akkor elő fognak jönni a cserélendő cserepek is, mert biztos, hogy erre is számítani kell. 
Nagy felületű az intézmény teteje. 
 
Csehek József képviselő 
Nem biztos, hogy az egész felületet le kell szedni, elég ott, ahol beázik. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Erre ki fogunk találni valami jó megoldást. A beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Az étkezőhelyiségben a mosdók már rendbe vannak téve? 
 
Hámori Imréné képviselő, óvodavezető 
Igen, megoldódott ez a probléma, hála a napi hat órás munkaidőben dolgozó karbantartónknak. Ezt az írásos 
beszámolómban is megemlítem. Bubori István nagyon lelkiismeretes, jó szakember! Mindent megjavít, amit 
csak kérünk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt javaslom, hogy a fertőtlenítő meszelést társadalmi munkába kellene megszervezni.  
 
Hámori Imréné képviselő, óvodavezető 
Végül is a mellékhelyiségekről van szó, és a konyát kell kimeszelni teljes egészében. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Vannak itt olyan apukák, férfiak a faluban, aki vállalnak társadalmi munkát. 
 
Hámori Imréné képviselő, óvodavezető 
Igen, volt rá példa tavaly is. 
 
 
További  hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 



Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete   6/2010.(VI.9.) jegyzőkönyve 

 7

Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
Tolmács-Bánk Óvoda beszámolóját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással, meghozta a következő 
határozatot:  

57/2010. (VI.9.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Hámori Imréné 
intézményvezető által készített és megtartott, Tolmács-Bánk Óvoda működéséről, a 
nevelési és gazdálkodási tevékenységéről, valamint a 2010/2011. nevelési év 
előkészületeiről és a nyári karbantartási feladatokról szóló beszámolót. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:      - 

 
 
 
5. Napirend        Beszámoló a Rétság Általános Iskola Tolmácsi Tagintézményének 

működéséről, az oktatási és gazdálkodási tevékenységről, valamint a 
2010/2011. tanév előkészületeiről;  

 az iskolai nyári szünet ideje, és a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, 
felújítási feladatok 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megkérdezem a tagintézmény vezetőjét, hogy van-e szóbeli kiegészítése a beszámoló kapcsán? 
 
Ivanics Andrásné tagintézmény vezető 
Tudom, hogy a költségvetés nagyon szűkös, de szeretném tolmácsolni a kollegáim és jómagam észrevételeit. A 
költségvetés tervezésénél kerüljön képbe az intézményünk, tehát a szükségletek felmérésére gondoltunk. 
Összegyűjteném azokat a dolgokat, amiről úgy gondolom, hogy fontosak lennének a működés szempontjából. 
Néhány dolgot már írtam össze. Az épület megszépült az ablakcsere folytán, de a belső berendezés múlt századi. 
Szeretnénk, ha valamilyen módon a berendezés és a padozat megújulhatna, hogy egy kicsit otthonosabban 
érezhetnénk magunkat, hiszen a gyerekek több időt töltenek az iskolában, mint otthon. A napjuk nagyobb részét 
az iskolában töltik, és nem mindegy, hogy milyen környezetet tudunk biztosítani nekik. Az év elején elég 
gyakran előfordult, hogy a mosdókban nagyon lehetett érezni a szennyvíz szagot. Ez – érdekes módon - 
mostanra megszűnt, nem tudok magyarázatot adni arra, hogy mi okozta. Bizony sokszor ki kellett szellőztetni, 
mert nagyon erős szag csapta meg az ember orrát. Gondolom, az idő miatt is lehet, hiszen ezek a csövek nem 10 
évesek. 
A téli fűtéssel kapcsolatban tudom, hogy nagyon magas volt a gázszámla, és a polgármester úrtól sokszor szidást 
kaptunk, de hagy mondjam el, hogy 19-20 ºC –nál több soha nem volt az intézményben, és egy kicsi gyereknek 
ülni a helyén vagy az óvodában játszani a padlón, nem kellemes dolog. Ehhez hozzá szeretném tenni, hogy a 
szellőztetésre is szükség van. Bizony a gyerekek nagyon sokat voltak betegek ebben a tanévben, hogy ez minek 
köszönhető, minek nem, ezen az ember elgondolkodik. Gondolom az új influenza vírus is belejátszott. Az 
ebédlőben is előfordult, hogy hidegben ültünk, tehát ott is voltak problémák, de egy idő után ez is megoldódott.  
A személyi feltételekhez annyit szeretnék kiegészíteni, hogy egyetlen egy hiányosságunk van: a takarítás nem 
működik úgy, ahogyan azt mi szeretnénk. Gyakran előfordult, hogy mi magunk takarítottunk. Én úgy gondolom, 
hogy egy intézményben jó dolog az, ha egy takarító személyzet kéznél van, és a segítségünkre tud lenni. 
Hiányoltam azt is, hogy ebben a tanévben csak most volt ablakpucolás, pedig már június közepe van. Vannak 
olyan dolgok, amiket jobban össze lehetne hangolni, de én úgy gondoltam, hogy ilyenbe nem szeretnék 
belefolyni. Az embernek van egy igénye a tisztaság iránt, és jó lenne, ha ez az iskolában is úgy működne, hogy 
olyan környezetben lehetnénk, ami nem kellemetlen.  
Az oktatás és nevelés tartalma és módszerei: ebben a tanévben 11 elsős iratkozott be az iskolába. Nem volt 
könnyű tanév az elsős tanító néninek, de egyikünknek sem. Szeptemberben egy bemeneti mérésen vettek részt a 
gyerekek, sajnos nagyon gyenge teljesítménnyel: 61,3%-os volt az első osztályba lépő gyerekek teljesítménye. 
Ebből arra lehet következtetni, hogy ha mi 4. évvégére valamit el akarunk érni, nagyon oda kell tenni az 
embernek magát. Nem csak a pedagógusnak, hanem a szülőnek és a gyereknek is, hogy olyan eredmények 
születhessenek, hogy nyugodtan mondhassuk azt, minden gyerek elérte a teljesítmény képességének a 
maximumát. Nem akarunk mindenkiből jelest meg kitűnőt, de azt szeretnénk elérni, hogy mindenki a 
képességeihez mért legjobb teljesítményt tudja nyújtani. Összevont osztályban nehéz tanítani, és az 1-4-es 
összevonás a készségtárgyaknál ugyancsak nehezíti a helyzetünket. Nagyon nehéz az 1-4-es összevonás. Tudom, 
hogy itt felmerül kétségként, hogy a 3. és 4. osztályban a létszám most alacsony, és még a következő évben is 
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alacsony lesz, de az előzetes felmérések alapján ezek emelkedni fognak. Meggondolandó, hogy az egy tanuló 
csoport magasabb gyermek létszámnál mennyire fogja rontani az oktatás színvonalát. Hazudnék, ha azt 
mondanám, hogy ez nem rontja a színvonalat. Szerencsére a főtárgyak – magyar nyelv és irodalom, matematika, 
környezetismeret, nyelv – csoportbontásban vannak, és itt van idő, de az órakeret sokkal kevesebb, mint egy 
önálló osztályban. 
Ellenőrzés, értékelés: a tanévet arra szántam, hogy megismerjem a kollegáimat, és az itteni szokásokat. Nem 
szerettem volna beleavatkozni az itteni oktatás menetébe, mint kívülről jövő. Nem szerettem volna azt a bírálatot 
kapni, hogy most jön ide, és már parancsolgat. Most már egy év tapasztalattal a hátam mögött látom azt, hogy mi 
az, ami jó, és mi az, amit változtatni kell, hogy elégedettek legyünk mindannyian.  
Az intézményekkel való együttműködésünk jó. Akikkel kapcsolatban vagyunk, mindenhol jó partnerei vagyunk 
egymásnak. Azt tapasztaltam, hogy mindenki segítőkészen állt hozzánk. 
Kapcsolat a szülőkkel: általában van egy mag, akik mindenben ott vannak, és vannak érdektelenek, akik csak 
időnként vesznek részt az iskola életében. Ezen a téren még van mit tenni a jövőben. 
A nevelés egyébe területeit annyiban egészíteném ki, hogy az úszó tanfolyamon 11 fő vett részt, és itt szeretném 
megköszönni Magdikának a segítségét, mert minden alkalommal ő kísérte a gyerekeket. Mivel nem jelentkezett 
minden iskolás gyerek, így nem tudtuk azt megtenni, hogy mi menjünk velük, mert az órákat is meg kellett 
tartanunk. Általában 10-11 alkalommal voltak úszni azok, akik jártak. Igen eredményes munkát végeztek, tehát a 
befektetett munka meghozta gyümölcsét. Azt gondolom, hogy a gyerek egészségét és biztonságát szolgálja az, 
hogy megtanulhatnak úszni.  
Úgy tudom, hogy eddig a gyerekek nagyon sok programon vettek részt ingyen, tehát a szülőknek nem kellett 
fizetni. Sajnos elég sok költőpénzt kapnak a gyerekek, pedig felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy 500 Ft-ot 
adjanak a gyerekeknek. Egy kirándulás nem a vásárlásról szól. Sajnos azt látjuk, hogy a szülők is hajlamosak a 
gyerekeknek megvenni mindenféle édességet, chipszet, stb., ami nem éppen az egészségüket szolgálja, de az 
osztálypénzt nem tartják számon. Próbálkozunk ezen változtatni, de sajnos ilyenek mindig vannak.  
Az iskolában 5 olyan gyermek van, aki térítésmentes étkezésben részesül, és 7 olyan gyermek, akik 50%-os 
kedvezményben részesülnek. Ehhez csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ezt sajnos nem becsülik meg. 
Nagyon válogatósak, nem eszik meg, és sokszor oda vágják, hogy de nem fizetünk érte. Tehát egy kisgyerek 
ilyet mond! Lehet, hogy ők nem fizetnek érte, de az önkormányzatnak kidobni ezt a pénzt, hát nem tudom! 
Valamit kellene ezzel is kezdeni. Nyilván vannak olyan feltételek, aminek meg kell felelniük, és a testület 
megállapítja, hogy jogosultak a térítésmentességre. Elismerően szólhatunk az étkeztetésről, de a gyerekek ezt 
nem értékelik. Ezt hogyan lehetne helyre tenni? 
A költségvetési, gazdálkodási mutatókról: kicsit úgy érzem magam, hogy két szék közül a földön ülök. Egy 
kicsit gazdátlanoknak érezzük magunkat. Gazdálkodásról igazándiból nem beszélhetünk, hiszen egy fillérünk 
sincs. Nem tudom, hogy esetleg ezen hogyan lehetne változtatni. Ha kértünk Rétságról az iskolából bármit, 
megkaptuk, meg az óvodából is pl. géppapír, dekorációs anyag. Jó lenne, ha lenne valami tartalékunk, amihez 
hozzányúlhatnánk, de nincs.  
Egy névelírást szeretnék helyesbíteni: Nagy Gabriella helyett Nagy Mártát írtam a beszámoló anyagomban, 
elnézést kérek érte. 
A tanulók értékelése ebbe a beszámolóba még nem igazán írható bele, ugyanis a tanévnek még nincs vége, még 
nem zártunk le mindent, de azért nagyjából már tudjuk. Az 1. osztályosok közül egy gyermek van, aki jól 
megfelel, és a 11 főből négy olyan tanuló van, aki bizony felzárkóztatásra szorul. Az év végi beszámolómban ezt 
az iskola felé is jelezni fogom, mert a négy tanulónak feltétlenül korrepetálásra lesz szüksége. Örömteli, hogy a 
Szivárvány újságot és a Tudorka újságot járatják a gyerekek, és az abban megjelenő feladatokat rendszeresen 
három tanuló küldte be, ezért ők jó tanuló oklevelet is kapnak. Vannak ügyes, szorgalmas gyerekeink is.  
Köszönöm szépen, ennyi kiegészítést szerettem volna hozzáfűzni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Holman Ferenc igazgató úrnak van-e kiegészíteni valója? 
 
Holman Ferenc iskola igazgató 
Köszönöm szépen a meghívást és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületei ülésen. A gazdálkodással 
kapcsolatban annyit, hogy nagyon szűkös a költségvetésünk. Amit Éva kért mindig igyekeztünk biztosítani a 
számára. Kapcsolatunk a gyerekekkel és a tolmácsi tagintézménnyel szűk, néhány napra korlátozódik. A 
pedagógusokkal gyakrabban találkozunk, megbeszéljük a tapasztalatokat. A tolmácsi kirendeltségen dolgozó 
pedagógusoknak másabb felkészültséggel kell rendelkezniük, másabb az elvárás, hiszen az összevont osztályban 
másképp működik a tanítás. Meg vagyok győződve róla, hogy jó kezekben vannak a gyerekek, megfelelő 
képzésben részesülnek. 
A táblafestést Szederjesi Csaba társadalmi munkában készítette el, Ő Rétságon is többször vállalt társadalmi 
munkát. Évente több tantermet a szülők segítségével festünk ki, mert másként nem tudjuk megoldani a 
fertőtlenítő meszelést. Tehát nem csak Tolmácson, máshol is szűkös a költségvetés. 
Pályázat útján már interaktív táblánk is van, ez egyenlőre csak a felső tagozatot érinti, de beadunk egy újabb 
pályázatot az alsósok részére is. 
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Az ablaktisztítással kapcsolatban: az ablaktisztítás, úgy gondolom, a munkaköri leírásban kell, hogy benne 
legyen, hogy évente hányszor kell megtisztítani. 
A 20-24 fő magas létszám az összevont osztályoknál. Én is tanultam összevont osztályban, de csak két évfolyam 
volt együtt. Arra jó volt, hogy elsősként ellestünk egy-két dolgot a harmadikosoktól. A tehetséggondozásra 
viszonyt kevés az idő. A felzárkóztatást már többször próbáltuk úgy segíteni, hogy egy órát biztosítottunk a 
felsős korrepetáláson. Rétságon sem tudunk többet biztosítani tanulócsoportonként. Ez a három fő pedagógussal 
működő összevont alsó tagozat nem annyira indokolja a korrepetálást. Legalábbis én – mint kívülálló - így 
látom. A rétsági önkormányzat a túlóráknak és a helyettesítéseknek a 10 %-át visszavonta. Ha itt, a helyi 
önkormányzat tudna segíteni, azt nagyon megköszönném. 
Gondolom a gyerekeknek jól esik néha visszaszaladni a Magdi óvó nénihez az iskolából az óvodába. 
Könnyebben viselik el a gyerekek a játékos közegből az iskolába való átlépést ezáltal, hogy egy épületen belül 
van az óvoda és az alsó tagozat. Köszönöm szépen Magdi az Évának nyújtott segítségedet is. 
A családi háttér nagyon fontos. Mi is tapasztaljuk osztálykirándulásokon, hogy a gyereknek több a zsebpénze, 
mint a pedagógusnak. Amit a gyerek tapasztal a hétköznapi életben, és nincs a szülő, aki elmagyarázza neki a 
dolgokat, akkor a gyerek nem fogja megérteni. A pedagógusok mellett szükség van a szülői segítségre is. 
Az új kormány segíteni akar rajtunk és a szülőkön is. Nagyon sok szülő nem érti a szöveges értékelést, 
egyszerűbb volt az osztályzat. Meg van kötve a kezünk a bukásmentességgel, hiszen akkor ismételhet osztályt 
egy gyermek, ha ebbe a szülő beleegyezik. 
Az iskolánkban azt tapasztaltam, hogy sokoldalú munka folyik, és jó munka folyik. Természetesen vannak olyan 
emberek, akik jobban húzzák a szekeret, vannak, akik kevésbé. Sajnos nincs lehetőségem, hogy kollégákat 
jutalmazzak, és a számonkérés is nehéz. 
Többször hangoztattam – amiért sokan nem szeretnek engem - hogy Rétság nem jár rosszul a tolmácsi 
tagintézmény bejövetelével. Ennek utána lehet nézni a költségvetésben is.  
Szeretném megköszönni az önkormányzat és a nevelők, valamint a szülők segítségét, támogatását és munkáját! 
Köszönöm szépen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Éva említette az iskola berendezési tárgyainak cseréjét. Vannak pályázatok, utána kellene nézni, hogy milyen 
pályázati lehetőségek vannak az iskola tárgyi eszköz cseréjére. Éva, nehogy félreérts, de egy kicsit aktívabbnak 
kellene lenned ebben a kérdésben. A fűtéssel kapcsolatban valóban felmerült, hogy január hónapban 300.000 Ft-
os gázszámla érkezett, ami a decemberi fogyasztás volt, amikor 2 hétre leállt az intézmény. Próbáltam utána 
nyomozni, hogy ez miért is lehetett, és többször láttam, hogy tanóra alatt is nyitva vannak az ablakok. Ezért 
hívtam fel a figyelmet a takarékosságra. Természetesen szellőztetni kell, óránként 5-10 percig, de nem egész 
délelőtt. 
A takarítással és az ablakok pucolásával kapcsolatban megkérdezem az intézményvezetőt, hogy miért nem lett 
takarítva az iskola? Közcélú dolgozó végzi a takarítást, nem értem, hogy miért nem volt takarítva! 
A beszámolóban olvastam, hogy 24 fővel kezdtétek meg a tanévet és 20 fővel zártátok,. 1 tanuló költözés miatt 
ment el, 3 fő pedig egyéb ok miatt. Szeretném tudni, hogy mi az az egyéb ok? 
 
Ivanics Andrásné tagintézmény vezető 
Az egyik kisfiút Rétságról íratták be hozzánk és az apukának nem tetszett az iskolánk, ezért átíratta 
Borsosberénybe. Egy másik kisfiút szintén Borsosberénybe vittek át. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megmondom őszintén, nekem olyan információim is vannak, hogy a tanítókkal voltak gondok. Vannak 
hiányosságok, vagyis voltak problémák, ami miatt elvitték a gyerekeket? 
 
Ivanics Andrásné tagintézmény vezető 
Úgy gondolom, hogy olyan probléma, ami ezt indokolta volna, nem volt. Sok szülő nehezen viseli, ha a 
problémákat a szülők felé jelezzük; ez miatt sokszor dilemmába is vagyunk, hogy tegyük, vagy ne tegyük, de 
csak úgy lehet megoldani, ha ezt közöljük a szülőkkel. Egyetlen pedagógus sem ellensége sem a gyereknek, sem 
a szülőnek. Azért vagyunk, hogy a gyerekeket olyanná neveljük, hogy a társadalom hasznos tagja legyenek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Borsosberénybe érdekes módon tudnak bánni ezekkel a gyerekekkel?  
 
Ivanics Andrásné tagintézmény vezető 
Én hallottam olyat is, hogy a borsosberényi iskolából azért vettek ki gyereket, mert nem jött ki a többi gyerekkel. 
Azt gondolom, hogy ez nem iskola függő, ez inkább szülő-gyerek függő, és hogy ki hogy tud a meglévő 
körülményekhez alkalmazkodni. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Az oktatás, nevelésnél írod, hogy az óvodából iskolába átkerülő gyerekekkel elég nehéz bánni. Ez azt jelenti, 
hogy nem jó az oktatás-nevelés az óvodában? 
 
Ivanics Andrásné tagintézmény vezető 
Ebből nem ezt a következtetést kell levonni. Sajnos vannak olyan évjáratú gyerekek, akikkel nehezebb bánni. Ez 
sajnos most így alakult. Ezekkel a gyerekekkel voltak problémák az óvodában is, és maradtak az iskolában is 
még megoldásra váró feladatok. Mi azon vagyunk, hogy minél nyugodtabb légkörben biztosítsuk a gyermekek 
oktatását. Sajnos ez nem midig sikerül. A mai gyerek nem az a gyerek, aki 20 évvel ezelőtt volt, sőt még az sem, 
aki 10 vagy 5 évvel ezelőtt volt. Nem véletlenül halljuk azt, hogy „én a te helyetekben nem lennék semmi 
pénzért pedagógus”. El kell jönni néha az iskolába, és meg lehet tapasztalni, hogy a mai gyerek hogyan 
viselkedik. 
Itt 1-4 osztály van összevonva, a tornaterem kicsi, 20 gyerek alig fér el. Úgy tudom, hogy az 1-4-es összevont 
osztály maximális létszáma 32 fő. Ettől több gyerek nem lehet egy tanuló csoportba, és 32 gyerek tényleg nem 
fér be a tornaszobába. Kicsi a helyünk. Tudom, hogy kevés a pénz, de a problémákat kezelni kell. Úgy éreztem, 
hogy ezeket a dolgokat jeleznem kell. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Arra kérlek benneteket, hogy figyeljétek a pályázati lehetőségeket, és pályázzunk amire csak lehet. Köszönöm 
szépen a beszámolót. 
 
Ivanics Andrásné tagintézmény vezető 
Én is köszönöm, hogy kiegészíthettem. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Beszélgettük Évikével, hogy ebben a tanévben létszámhiánnyal küszködtünk. Hála istennek, eddig ilyen évünk 
még nem volt, hogy ennyi betegállomány legyen, mint most. A közcélú dolgozó - aki takarításra volt alkalmazva 
- nem győzött helyettesítgetni másokat, és bizony ennek a nagytakarítás látta kárát, de nem tudtunk mit tenni. A 
mindennapi takarítás meg volt oldva, de bizony a nagytakarítás és az ablakpucolás már nem fért bele. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Miért? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Mert nem volt rá idő, utána pedig a közcélú dolgozónknak megszűnt a határozott idejű munkaviszonya. El kellett 
mennie munkanélküli járadékra. Nagyon nehéz helyzetben voltunk, de mostanra már minden rendeződött és az 
ablakok tisztítása is megtörtént.  
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Nem lehet megoldani a takarítást úgy, hogy mindig alkalmaztok közcélú dolgozót? Ha az egyiknek letelik, 
felvenni rögtön mást a helyére. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nincs megfelelő személy. Megbízási díjjal foglalkoztathattunk volna valakit, aki kisegít minket. 
A gyerekekhez szeretnék visszatérni még egy kicsit. Szerencsére szoros a kapcsolat az óvoda és az iskola között, 
mindent meg tudunk beszélni a gyerekekkel kapcsolatban. Ez a mostani 11 elsős gyermek – nem azt mondom, 
hogy gyengébb - játékosabb, feladattudattól mentesebb. A szülőknek egy kicsit többet kellene foglalkozni velük, 
hiszen a számítógép, a televízió nézés, videózás egy kicsit elviszi a gyerekeket. Ezt a beszámolómban is írtam. 
Az óvodában is töltenek ki feladatlapokat, de nálunk még a játék dominál. Sajnos van közöttük nehezebben 
kezelhető gyerek is. Előfordult, hogy az óvodába is törtek-zúztak, agresszívek. Elég, ha egy csoportba 2-3 
gyerek ilyen, és azt tapasztaljuk, hogy egyre több ilyen gyerek van. 
 
Ivanics Andrásné tagintézmény vezető 
Ez most egy ilyen évjárat. Rétságon sem jobb a helyzet. 
 
Holman Ferenc rétsági iskola igazgatója 
Nagyon sok hátrányos helyzetű gyerek nőtt fel. Rétságon is nagyon sok a kisebbségi, és most nem lehet osztályt 
ismételtetni a gyerekkel, így minden gyerek azt látja, hogy nem is igazán kell tanulni, hiszen kettessel átengedik 
a következő osztályba. Eddig azért a szülő is arra biztatta a gyereket, hogy tanuljon, most meg úgyis tovább 
megy a gyerek, a szülők sem veszik annyira komolyan ezeknél a problémás gyerekeknél. Annak idején kaptunk 
egy pofont a tanártól, az megmaradt. Szégyellte magát az ember és másnapra jobban megtanulta a dolgot. Az 
osztályismétlés is egy olyan dolog, hogy ha az elsőt megismétli, lehet, hogy nem lesz több probléma a gyerekkel. 
Vannak olyan gyerekek egy családon belül, hogy a kislány kitűnő tanuló, a bátyjával pedig nem tudok mit 
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kezdeni. Tehát a hátrányos helyzetűek között is vannak jó tanulók is, nem csak rosszak. Rétságról már 
áttanácsoltunk Tolmácsra egy kisfiút az alsó tagozatba, mert nem voltak megelégedve két tanárnővel sem, és a 
gyerek hazudott a tanárnőknek, hogy haza kell mennie. Mikor utána ment a tanárnő és hazavitte, kiderült, hogy 
nem számítottak rá. A tanárnő lett a hibás, aki a gyerek után ment, és utánajárt a dolognak. Aztán végül ezt a 
kisfiút átvitték Borsosberénybe. Erőszakkal nem lehet senkit visszatartani. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
A fűtéssel kapcsolatban nem normális dolog, hogy a gyerekek fázzanak. A szellőztetést szünetben kellene 
megoldani. A konvektorok kezelésével meg kell bízni valakit. 
Szerintem a gyerekek viselkedése elsősorban attól függ, hogy otthonról mit hoz a gyerek, és csak utána az 
óvodai és iskolai pedagógusok hozzáállásától. Sok mindent otthon kell, hogy megtanuljon a gyerek 3 éves 
koráig. Ha nem a kellő tudással megy egy gyerek óvodába, akkor kezdődnek a problémák. 
A testnevelés órákat biztos, hogy nem egyszerű megoldani egy pici tornaszobába. Nem lehetne megoldani a 
tornacsarnokban? 
 
A képviselő-testület ülésére megérkezett Csáthy Rudolf, a tolmácsi Polgárőrség elnöke. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nagyon sokba kerülne a felfűtése. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Miért? Egyébként nincs fűtve? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Annak, aki bérleti díjat fizet, arra az időre fűtünk, amíg ott vannak. Különben nem fűtjük a csarnokot. 
 
Ivanics Andrásné tagintézmény vezető 
A gond csak a téli időszakban van, egyébként a salakos pályán megoldjuk. Nem olyan nagy probléma ez. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Szerintem ezt a problémát meg lehet oldani itt a csarnokban. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt meg lehet beszélni, soha nem zárkóztunk el semmi elől. Megtaláljuk a megfelelő megoldást, az a lényeg, 
hogy a gyereknek jó legyen. 
 
Dávid Imre képviselő 
Ne csak a rossz oldalát lássuk mindennek, mert én úgy érzem, hogy ebbe kapaszkodunk bele. 24 gyerek van egy 
osztályban és ez 1-4- ig összevont. Lehet, hogy Rétságon 30 fős osztályok vannak, de az csak 1 évfolyam nem 
pedig négy.  
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Igen, valóban nagyon más a helyzet, biztos, hogy a négy évfolyammal így nehezebb dolguk van a tanároknak. 
 
Ivanics Andrásné tagintézmény vezető 
Ez így van. 
 
Dávid Imre képviselő 
Azt is lássuk be, hogy az emberhiány nagyon rossz tud lenni, hiszen egy rutinos ember munkáját nem biztos, 
hogy egy másik rutintalanabb ugyanolyan jól el tudja látni. Itt a sok betegállományra gondolok. 
 
Hámori Imréné képviselő, intézményvezető 
Igen, ez így van. Nagyon nehéz volt a helyzetünk, de szerencsére most már minden rendben van.  
Az úszással kapcsolatban meg lettem dicsérve. Hagy mondja el, hogy az úszás a szívügyem, és nagyon szívesen 
mentem a gyerekekkel. Boldog vagyok, hogy jöttek a gyerekek, és én vihettem őket. Szeretem a gyerekeket, 
mindegy, hogy óvodás vagy iskolás. A képviselő-társaim biztosan nem tudják, de a szabadidőmből jártam velük 
úszni. Az utolsó napon eljött néhány szülő, akik látni szerették volna, hogy hogy tud úszni a gyermekük, és 
nagyon megköszönték ezt a lehetőséget. Nagyon nagy lehetőségnek tartják. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Magdi, annyiszor hallottam ezt a szót a szádból, hogy a szabadidődből csinálsz ezt-azt. Bocsánat, de szerintem 
ezt többen is mondhatnánk, hogy a szabadidőnkben mi nindent csinálunk meg. 
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Hámori Imréné képviselő, intézményvezető 
Tudom, de én gyerekeket viszek, és felelősséget vállalok értük. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez tiszteletre méltó, de azért tudd, hogy más is feláldozza a szabadidejét. 
 
Hámori Imréné képviselő, intézményvezető 
Rendben, csak úgy érzem, hogy tőlem ez már lassan elvárás, mert már olyan természetesnek tűnik.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Más sem emlegeti fel ezt folyton, én is felsorolhatnám, más is felsorolhatná. Nem tesszük, Te se tedd, mindenki 
tudja, és amikor lehetőségünk van, elismerjük a munkádat.. 
 
Loksa János képviselő 
Nekem ez a beszámoló nagyon tetszik, mert a problémákat is felfedi.. Tényleg akkor tudunk tenni bár mit is, ha 
tudunk a problémáról.  
 
Ivanics Andrásné tagintézmény vezető 
Köszönöm szépen. Azt gondolom, annak nincs értelme, hogy mindenről szépen beszéljünk. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Egy ilyen összevont osztályban kevesebb az elsősök óraszáma, mint egy normál osztályban? 
 
Ivanics Andrásné tagintézmény vezető 
Az óraszáma nem kevesebb, csak másabb. A tanítóval kevesebb a közvetlen foglalkozás, de ez nem feltétlenül 
rossz, hiszen sokkal önállóbbakká válnak a gyerekek. Lehet, hogy itt is csak az első év lesz a nehéz, bízom 
benne, hogy negyedik év végére ők is sokat fognak fejlődni. Mindenkitől azt hallom, hogy a felső tagozatban 
igenis megállják a helyüket az összevont osztályban tanulók, nincs szégyenkezni valójuk, ugyanúgy eljut a 
főiskolára, eljut az egyetemre, de ezért tenni kell.  
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Valóban mindegy, hogy milyen iskolába jár valaki, akkor jut tovább, ha tanul. 
 
Ivanics Andrásné tagintézmény vezető 
A tegnapi Népszabadság ír a kompetencia mérésről. Az a megállapítás, hogy tulajdonképpen nem változnak az 
eredmények. %-osan, 1-2%-ot. Nem fontos az, hogy a gyerek hová jár általános iskolába, kistelepülésre vagy 
nagyvárosba, de ugyanakkor kiemeli, hogy nagyon fontos a családi háttér. Érdemes elolvasni ezt a cikket. Ha 
egy szülő nem áll ott egy elsős gyerek mögött, akkor az meghatározza az egész további életét. Nem is elég csak 
elsőben, hanem én azt mondom, hogy ötödikig kellene számon kérni és biztatni őket. Azért egy pedagógus is 
látja már elsőben, hogy melyik gyerekben milyen képesség van. 
 
Holman Ferenc rétsági iskola igazgatója 
Az összevont osztályban az a jó, hogy már első osztálytól meg kell tanulniuk önállóan dolgozni. Egy tolmácsi 
gyermek az 5. osztályban már önállóbban dolgozik, mint egy rétsági gyermek. Megtanulnak a gyerekek tanulni. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Az iskolaotthonos oktatást azért találtuk ki az intézmény átszervezésénél, hogy két pedagógussal is működhessen 
az intézmény, mert a költségvetést két fővel kalkuláltuk. Most ismét három pedagógus van Tolmácson. Nem 
lehetne elgondolkodni azon, hogy ismét két összevont osztály legyen, mint régebben? Nem  feltétlen kell az 
iskolaotthonos oktatás mellett maradni, ha máshogy is megszervezhető, és azt pedagógusként jobbnak találjátok. 
 
Ivanics Andrásné tagintézmény vezető 
Amíg 20 fő gyermek van, addig rendben van az egy tanulócsoport, de ha már meghaladja az alapító okiratban 
meghatározott maximális főt, akkor kell ezen gondolkodnunk. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Három pedagógussal – mint az átszervezés előtt - nem lehet a régi rendszer szerint tanítani? Az elhangzottak 
szerint könnyebb dolguk lenne a pedagógusoknak is. 
 
Ivanics Andrásné tagintézmény vezető 
Délután akkor is együtt voltak a gyerekek. 
 
Torma Andrea körjegyző 
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Igen, a napköziben. Ezt csak felvetettem, nyilván az órarend és a beosztás megszervezése a Ti feladatotok, Ti 
értetek hozzá, Ti látjátok a kötelező óraszámokat, de talán ezen is el lehet gondolkozni, mint lehetőség. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Régebben volt két osztályfőnök és egy napközis. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A csoportbontással lehetne a tanítókat egy kicsit tehermentesíteni. De szakmailag ezt Ti jobban értitek. 
 
Holman Ferenc rétsági iskola igazgatója 
Tudom, hogy nehéz egy kis tornaszobába 20 gyerekkel foglalkozni, de ez a pedagógus feladata, neki kell 
megoldani. 
 
Ivanics Andrásné tagintézmény vezető 
Amíg a megengedett létszám alatt maradunk, addig nem kell változtatni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Biztos? 
 
Ivanics Andrásné tagintézmény vezető 
Ha két tanulócsoport van, akkor két osztályfőnök lenne. 
 
Holman Ferenc rétsági iskola igazgatója 
Akkor már több óraszám kellene, és még plusz egy pedagógus a tagintézmény vezetőn kívül. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Értem. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
tagintézményi beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

58/2010. (VI.09.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Ivanics Andrásné 
tagintézmény-vezető által készített és megtartott, Rétság Általános Iskola Tolmácsi 
Tagintézményének működéséről, az oktatási és gazdálkodási tevékenységéről, valamint 
a 2010/2011. tanév előkészületeiről, az iskolai nyári szünet idejéről és a nyári szünetben 
elvégzendő karbantartási, felújítási feladatokról szóló beszámolót. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   - 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönjük szépen a beszámolót és, hogy megjelentetek a képviselő-testület ülésén. 
 
Ivanics Andrásné tagintézmény-vezető és Holman Ferenc iskola igazgató távozott a képviselő- testületi ülésről 
 
 
 
6. Napirend  Tolmács 315/2 és 17 helyrajzi számú földrészletek használati állapotának 

rendezése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megbíztatok engem azzal, hogy a beépített 315/2 helyrajzi számú földutunk használatát rendezzük. Földmérővel 
kimérettettük a földutat, a felmérési dokumentációt láthatjátok. Dósa Károlyt, aki beépítette a földutat, 
meghívtam a mai testületi ülésre. délelőtt bejött hozzám, és jelezte, hogy nem tud eljönni az ülésre, de úgy 
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döntött, hogy lebontja az építményt. Két hónapos határidőt kért a bontásra, utána pedig el is keríti a saját 
területét. Meg adjuk a kért két hónapos határidőt? 
 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag két hónapos türelmi időt biztosít a 315/2 helyrajzi számú 
földút területére felépített  építmény elbontására Dósa Károly Tolmács, Alkotmány u. 43. sz. alatti lakosnak. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben van, akkor erről tájékoztatom őt. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Azon a részen csak 4 méteres az út, máshol pedig 7 méter. Ha valaki megveszi a túloldalon a földet és elkeríti, 
nem fog elférni egy traktor sem. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kimérettük az utat és az bizony 4 méter. Valóban keskeny, de nem igen tudunk bármit is tenni. Esetleg 
vásárolunk hozzá egy sávot, de ahhoz ismét módosítani kell a rendezési tervünket.  
 
Dudás Gergely képviselő 
Úgy tudom, hogy az Alkotmány utca végén lévő házak telekhatáraival is gond van. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Valóban. A földmérő bemérte az újabban beépült ingatlanok területét, és mutatkozik eltérés a kerítéseknél. A 
régebben épült telkeknél jó helyen lett kerítve. Végül is ez magánügy, majd mindenki intézi magának. 
 
Loksa János képviselő 
Ez tényleg a mi problémánk, én is érintett vagyok, és még most kellene intézkedni frissiben. Én megbeszéltem a 
szomszédommal és átraktam a kerítésemet. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
 
 
 
7. Napirend   Az állattartás rendjéről szóló önkormányzati rendelet 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem igazán megfelelő és nem sok mindenre használható a régi állattartási rendeletünk, valamint a rendezési 
tervünkben szerepel az állattartásra vonatkozó védősávok meghatározása, amiről úgy gondoljuk, hogy inkább az 
állattartási rendeletben a helye. A rendelet-tervezetet mindenki megkapta, ehhez kérnék véleményeket.  
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Az általános rendelkezésekben szerepel, hogy mire nem terjed ki a rendelet hatálya, többek között – ami engem 
érdekel – az állattartó telepre. Mi az az állattartó telep? 
 
Torma Andrea körjegyző 
A hatósági engedéllyel működő, üzleti célból működtetett állattartó telep. A rendeletünk csak a háztartási célú 
állattartásra vonatkozik, mert az állattartó telep működésénél hatóságok járnak el, központi jogszabályok alapján.  
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Valahogy úgy kellene az állatok számát megállapítani, hogy az alom bizonyos ideig – mondjuk az elválasztásig - 
ne számítson bele. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Az általában 3 hónap. Nem? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Állat fajtánként más lehet. Javaslom, hogy a 9. § (2) bekezdésébe írjuk be, hogy a szaporulat azok 
elválaszthatóságáig a (1) bekezdésben meghatározott állatlétszámon felül tartható. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A 9. §-ban szerepel, hogy a közintézményektől 30 méteres körzetben tilos állatot tartani. Az intézményünk 
szomszédságában birkákat tartanak. 
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Torma Andrea körjegyző 
Amennyiben a testület úgy dönt, természetesen ez a korlátozás kihagyható a rendeletből. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ez egy olyan dolog, hogy mindaddig nem foglalkozik ezzel senki, míg valaki fel nem jelenti. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Javaslom, hogy a mellékletben szereplő védőtávolságokat is nézzük át. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ezeket a paramétereket a törvényből vettük alapul? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem. Helyi rendeletben nem szabályozunk olyat, amit törvény már szabályoz. Az állattartásra szolgáló épületek 
védőtávolságát felsőbbrendű jogszabály nem szabályozza, ezért célszerű önkormányzati rendeletben 
szabályozni, de természetesen nem kötelező. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
A mellékletben az is szerepel, hogy ha 100 méter távolságon belül gyermekintézmény, egyéb közintézmény van, 
az ÁNTSZ és az állategészségügyi hatóság határozza meg a védőtávolságot. Ez is kihagyható lenne. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Azt javaslom, hogy a 9. §-t hagyjuk ki a rendeletből. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Akkor melyik védőtávolság fog vonatkozni az intézményre? 
 
Torma Andrea körjegyző 
A 1. mellékletben szereplő távolságok, ami három kategóriába sorolja az állatokat. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Elvoltunk e nélkül a rendelet nélkül is, muszáj ennyire leszabályozni? Már alig van állattartás a faluban. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Át kell gondolni, hogy mit szeretne a képviselő-testület, mert, a múltkor épp az vetődött fel, hogy kezdjük 
valamit az állattartással, mert a trágyát minősíthetetlenül kezelik, illetve nem kezelik, stb. Ha valaki állattartásra 
vonatkozó panasszal él, akkor nem igazán tudunk mit kezdeni vele, hiszen nincs szabályozva. De akkor fel kell 
vállalni azt, hogyha valakit zavar mondjuk a szomszédjában lévő állattartás, akkor annak azt mondjuk, hogy 
sajnáljuk. Természetesen nagyon sok központi jogszabály van, ami az állattartással kapcsolatos, de ezeket a 
kérdéseket, amiket a rendelet tervezet tartalmaz, nem szabályozzák. 
 
Loksa János képviselő 
Le kell szabályozni, hiszen én évekig nem tudtam kihozni a gyereket a házból, mert olyan bűz jött a 
szomszédból. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ez a rendelet-tervezet azért került most a testület elé, mert a múltkori ülésen is felmerült, hogy vannak 
állattartással kapcsolatos problémák. Helyileg – pillanatnyilag – nincs leszabályozva az állattartás, tehát semmit 
nem tudunk tenni a probléma megoldása érdekében. Ha le van szabályozva, akkor lehet, de ez nem azt jelenti, 
hogy kötelező leszabályozni. Ha úgy érzitek, hogy a rendelet-tervezetben szigorúra vettük a szabályokat, akkor 
lazíthatunk rajtuk. 
 
Loksa János képviselő 
Csökkentsük a védőtávolságokat! 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Bele kell gondolni, hogy régen is hogy nézett ki egy porta. Elől a lakórész, hátul az istálló, és az udvar közepén a 
kút. A rendelet-tervezet alapján be kellene szüntetni a legtöbb helyen az állattartást. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
A védőtávolság nem csak azokra vonatkozik, akik több állatot tartanak? 
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Torma Andrea körjegyző 
Nem. Minden állattartó épületre vonatkozik, de csak az újonnan épülő épületeknél veszi figyelembe ezeket a 
távolságokat  az  építésügyi  hatóság,  tehát  állattartó  épület  építését  csak  ilyen  védőtávolságok  mellett  fogja 
 engedélyezni. Természetesen a meglévő épületeket nem kell lebontani. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
A gondot nem is az szokta okozni, ha valaki 10 tyúkot meg 15 kacsát tart, hanem az, ha disznót is tart és nem 
takarítja rendesen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez általában így van, de úgy sem tudunk mindenkinek a kedvére tenni. Épp ezért szükséges ez a rendelet, hogy 
rendesen tisztán tartsa. A rendezési tervünk a nagy haszonállatból eddig 5 db-ot engedélyezett tartani, ez a 
rendelet tervezet ezt lecsökkentené 3 db-ra. 

Elhangzott egy olyan javaslat, hogy a 9. §-t – tehát ami azt tartalmazza, hogy nevelési, oktatási, egészségügyi 
létesítmény, egyéb közintézmény, gyógyszertár, temető, élelmiszerbolt, vendéglátó egység területén és annak 30 
méteres körzetén belül tilos állatot tartani – ne tartalmazza a rendelet.  
Aki ezzel a módosító indítvánnyal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a módosító  javaslatot. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Másik módosító javaslat az volt, hogy a melléklet utolsó mondatát – ami azt tartalmazza, hogy amennyiben 100 
méter távolságon belül gyermekintézmény, egészségügyi intézmény, egyéb közintézmény, élelmiszer-előállító 
vagy értékesítő egység van, az illetékes ÁNTSZ és az állategészségügyi hatóság véleménye alapján kell a 
védőtávolságot meghatározni – szintén töröljük, és a rendelet ne tartalmazzon ilyen előírást.  
Aki egyetért az elhangzott módosítási javaslattal, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a módosító javaslatot. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e egyéb módosító javaslat? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Javaslom, hogy a védőtávolságokat egyesével nézze át a testület. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nézzük át a mellékletben szereplő védőtávolságokat! 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
A védőtávolságok az építmény építése, bővítése esetén alkalmazandók. Ez azt jelenti, hogy ami most épül-bővül, 
arra vonatkozik, és ami eddig megvolt, az maradhat? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Igen. Bár bővíteni csak a meglévő épületet lehet, és ha építési engedély köteles bővítésről van szó, akkor már 
arra is vonatkozni fog ez az előírás. Ezt az építésügyi hatóság fogja vizsgálni és érvényesíteni. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
De ha nem akarja bővíteni a már meglévőt, akkor az ott maradhat, ahol van? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Igen. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Nem a baromfitartással van a gond, hanem a nagytestű haszonállatokkal, ezt kellene szigorítani. 
 
Loksa János képviselő 
A rendelet-tervezet mellékletében a nagytestű haszonállat tartása esetén 20 méteres védőtávolságok vannak 
feltüntetve. Szerintem ez jó, és maradjon így. Ennyi kell. A fő probléma viszont tényleg az, hogy sokan nem 
tartják tisztán az állatokat. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
A trágya tárolásával vannak a gondok, és arra is kiterjed a rendelet. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Régen kihordták a földekre és nem volt probléma. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Folytassuk a védőtávolságokkal! További vélemények? 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Szerintem jók. Kistestű haszonállatból legfeljebb 50 db tartható. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ez egy rendelet-tervezet, a képviselő-testület változtathat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kistestű állat védőtávolsága: csökkentsük le a lakóépülettől való védőtávolságot 5 méterre, a kúttól 10 méterre, a 
közterülettől 5 méterre. Aki ezzel a módosítási javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal elfogadta a kistestű haszonállatok tartása esetén 
betartandó védőtávolságokra vonatkozó módosító indítványt. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A közepes testű állatoknál: a lakóépülettől legyen 10 méterre, kúttól 10 méterre, és közterülettől is 10 méterre 
csökkentjen a védőtávolság. Aki ezzel a módosítási javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon! 
 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a közepes testű haszonállatok tartása esetén 
betartandó védőtávolságokra  vonatkozó módosító indítványt. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A nagytestű haszonállatoknál mindhárom védőtávolság 20 méter legyen. Aki ezzel egyetért, kérem 
kézfeltartással szavazzon 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a nagytestű haszonállatok tartása esetén 
betartandó védőtávolságokra  a  rendelet-tervezetben szereplő távolságokat. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Elhangzott még egy módosítási javaslat a szaporulat szabályozására. Az volt a javaslat, hogy a szaporulatot 
annak elválaszthatóságáig meg lehessen tartani. Aki egyetért azzal, hogy ez a módosítási javaslat beépüljön a 
rendelet 10. §-ába, kérem, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, hogy a 10.§-ba beépítésre kerüljön, hogy a 
10.§-ban  szabályozásra kerülő állatlétszám mellett a  szaporulat az elválaszthatóságig tartható legyen, és ne 
számítson bele a meghatározott állatlétszámba. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Módosítási javaslatom, hogy a tartható kistestű haszonállat számát 50-ről 100 db-ra emeljük. Mi a 
véleményetek? 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Támogatom a javaslatot! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerintem is jó! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kedvtelésből tartott állatot 10 db-ra terveztük, szerintem ez maradjon így. Kutya, macska 2-2 db ez is 
megfelelő lesz így? 
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Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Szerintem a kedvtelésből tartott állatok számát emeljük meg, mert kevésnek tartom. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ha rendesen vannak tartva, ezekkel sincs gond. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kutyából legyen 3 db, és macskából 4-5 db? 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Három-három darab legyen tartható a kutyából is és a macskából is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A következő módosítási javaslatot szavazásra bocsátom: Aki egyetért azzal, hogy a kistestű haszonállatból 
legfeljebb 100 db legyen tartható, kérem kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta azt a módosítási javaslatot, hogy a kistestű 
haszonállatokból legfeljebb 100 darab tartható. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szavazásra bocsátom a következő javaslatot: kutyából legfeljebb 3 db, macskából legfeljebb 5 db tartható. Aki 
ezzel a javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 4 nem szavazattal nem fogadta el a módosító javaslatot. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szavazásra bocsátom a kedvtelésből tartott állatok darabszámára vonatkozó másik javaslatot: kutyából legfeljebb 
3 db, macskából szintén legfeljebb 3 db tartható. Aki ezzel a módosító javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal elfogadta a kedvtelésből tartható állatok (kutya, 
macska) számára vonatkozó módosító javaslatot. 
 
 
Dudás Gergely képviselő 
Legyen a rendeletünkben egy olyan paragrafus, amiben kimondjuk, hogy egyéni kérelemre el lehet térni a 
meghatározott állatok számától. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Jó ötlet, mert ellenkező esetben ellehetetlenítjük azokat, akik normálisan tartanak állatot.  
 
Dudás Gergely képviselő 
Például, ha van valakinek van egy anyakocája és ellik mondjuk 10 kismalacot, elválasztás után nem tudja eladni 
a gazda, akkor mit tehet? Ilyen esetekben meg kellene adni a lehetőséget, hogy kérésre tovább tarthassa 
elválasztás után. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ebben az esetben az illető tenyésztőnek minősül és engedélyekkel kell rendelkeznie.  
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem tartanám szerencsésnek, ha kivételek kerülnének a rendeletbe, de amennyiben mégis így dönt a testület, a 
jogbiztonság érdekében pontosan, előre kiszámíthatóan meg kell határozni, hogy melyek azok a feltételek, 
esetek, amik kivételt képeznek, mennyi időre, stb., tehát mindent részletesen le kell szabályozni ebben a 
rendeletben, hogy a lakosság egyértelműen ismerje a szabályokat, mit tehet, mit nem tehet, minek milyen 
következményei lehetnek, milyen esetben kaphat felmentést, stb. A kivételek mindig bonyodalmat okoznak, 
értelmezési kérdéseket vetnek fel. Pl. utólag azt fogja mondani az illető, hogy nem tudta eladni a szaporulatot, 
mert van egy szabály, ami mögé bújhat, pedig pl. eleve nem is akarta. 
 
Loksa János képviselő 
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Ha valaki eladásra állattartással szeretne foglalkozni, ebből szeretne megélni, kérjen szakhatósági engedélyt, és 
annak megfelelően tartsa az állatait! 
 
 
További  hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a résszavazások 
változtatásával alkossuk meg az állattartásról szóló rendeletünket, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta rendeletét:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2010. (VI.17.) 
önkormányzati rendelete 
 
az állattartásról 
 
(A rendelt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
8. Napirend  Eseti közbeszerzési szabályzat – „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 

kialakítása és működtetése Tolmács Községben” tárgyú közbeszerzésre 
vonatkozóan 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megnyertük az IKSZT pályázatot és közbeszerzést kell kiírnunk az építési beruházásra, ezért közbeszerzési 
szabályzatot kell alkotnunk. Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
A 3. oldalon azt olvasom, hogy a beruházás becsült értéke a pályázati támogatás összege, nettó 8.245.650 Ft. 
Ennyi támogatást kapunk? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem. Ez nem az építési beruházás értéke, így nem képezi a közbeszerzés tárgyát. A támogatás ezen felül magába 
foglalja egy fő dolgozó bérét három évig, illetve eszköz beszerzést is tartalmaz, melyek nem részei az építési 
munkának. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Öt évig vállaltuk az üzemeltetést, és az utolsó két évben már a dolgozó bérét nekünk kell kigazdálkodnunk. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Tehát ez az összeg az épület rendbetételét tartalmazza? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Igen. Azok a sorok lettek kiemelve a pályázati költségvetésből, melyek az építési közbeszerzés tárgyát képezik. 
A pályázatban vannak olyan tételek is, mint például evőeszköz, tányérok, székek, stb., amelyeket nem számítunk 
bele a közbeszerzés értékébe. 
 
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 az előterjesztett eseti közbeszerzési szabályzatot elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

59/2010. (VI.09.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete „Az Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése Tolmács községben” tárgyú 
közbeszerzési eljárás lefolytatásához kidolgozott és előterjesztett eseti közbeszerzési 
szabályzatot elfogadja. A szabályzat jelen határozat mellékletét képezi. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, körjegyző 

 
 
 
9. Napirend  Megbízás az „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása és 

működtetése Tolmács Községben” tárgyú közbeszerzés lebonyolítására 
vonatkozóan 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Két árajánlatot kértünk a közbeszerzési eljárás lebonyolítására. A Valar Gazdasági és Tanácsadó Bt. árajánlata 
200.000 Ft + ÁFA, az Invicta 2000 Kft. árajánlata 450.000 Ft + ÁFA. 
A Valar Bt-vel már dolgoztunk, a munkájukkal meg vagyunk elegédve, és az árajánlatuk is sokkal kedvezőbb, 
ezért javasoljuk az ő árajánlatukat elfogadni, és megbízni az eljárás lefolytatására. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy az IKSZT kialakítására kiírandó közbeszerzési eljárás lefolytatására a Valar Bt-t bízzuk meg, az 
ajánlatukban szereplő 200.000 Ft + áfa díj ellenében, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

60/2010. (VI.9.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint ajánlatkérő által 2010. évben 
kiírásra kerülő „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése 
Tolmács községben” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására 
(közbeszerzési tanácsadási feladatok ellátása, ajánlattételi hirdetmény és az eljáráshoz 
kapcsolódó egyéb hirdetmények, tájékoztatók, ajánlattételi dokumentáció előkészítése, 
elkészítése) megbízza a Valar Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Bt-t (székhely: 
2096 Üröm, Boglárka utca 11.) 
A megbízottat a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért a megbízó Tolmács Község 
Önkormányzatától 200.000 Ft + áfa tanácsadói díj illeti meg.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester, körjegyző 

 
 
 
10. Napirend  Tolmács-Bánk Óvoda óvodavezetői állásra pályázók meghallgatását végző 

bizottság kijelölése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kiírtuk az óvodavezetői pályázatot és a pályázók meghallgatására létre kell hoznunk egy három fős szakmai 
bizottságot, akik majd a beérkező pályázatot szakmai szempontból véleményezik.  
 
Torma Andrea körjegyző 
És meghallgatják a pályázókat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, de természetesen mi fogunk dönteni. A szakmai bizottságban csak óvodapedagógusi végzettséggel 
rendelkezők választhatók be, ezért a következő három főre gondoltunk: Halász Magdolna, Havai Ágnes és 
Hámori Imréné. Magdi, beszéltél a másik két személlyel és vállalják? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen, beszéltem velük és elvállalják. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e esetleg valakinek más javaslata? 
 
Loksa János képviselő 
Szerintem teljesen megfelelnek ezek a személyek. 
 
 
Más hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az óvodavezető állás 
betöltésére meghirdetett pályázatra beérkező pályázók meghallgatására bizottságot hozzunk létre az általam 
említett és a határozatban szereplő három fővel, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

61/2010. (VI.09.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (6) bekezdése alapján a Tolmács-Bánk Óvoda 
óvodavezetői állás betöltésére meghirdetett pályázatra beérkező pályázók 
meghallgatására bizottságot hoz létre. A bizottság tagjai:  

• Halász Magdolna óvodapedagógus (Tolmács, Szabadság utca 15.) 
• Havai Ágnes óvodapedagógus (Tolmács, Szurdok utca 5.) 
• Hámori Imréné óvodapedagógus (Tolmács, Alkotmány utca 4.) települési 

képviselő, óvodapedagógus 
 
A képviselő-testület megbízza a bizottságot, hogy a pályázati határidőt követően a 
pályázókat hallgassa meg, majd a bizottság a meghallgatás alapján kialakított 
véleményét – a döntés segítése céljából – foglalja írásba és terjessze a képviselő-testület 
elé. 
 
Határidő: 2010. június 30. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
11. Napirend  Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról szóló beszámoló 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Körjegyző asszony, kívánod szóban kiegészíteni a beszámolót? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Úgy gondolom, mindent leírtunk a beszámolóba. Ha van kérdés, arra megpróbálok választ adni. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

62/2010. (VI.9.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: - 
 
12. Napirend  Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amikor átnéztem az előterjesztést, akkor szembesültem vele, hogy a RÁT-osoknak kifizetett segély összeg 20 
%-át az önkormányzat költségvetéséből kell fedezni. RÁT ellátásban részesülő személyeket foglalkoztatunk 
közcélú munkásként, és még mindig van olyan, aki támogatást kap, és akit alkalmazhatunk. Ha jól tudom, ha a 
felkínált munkát nem fogadják el, akkor meg lehet szüntetni az ellátást. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Igen, ez így van. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Az ápolási díjban részesülők többen lettek? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az ápolási díj összegét megtéríti az állam, ugye? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Igen, tavaly még 90%-ban, idén már csak 75 .%-ban, de ez alól kivétel a méltányossági alapon megállapított 
ápolási díj, amit teljes egészében az önkormányzat költségvetéséből kell fedezni. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ez mi alapján állapítható meg? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Helyi rendeletben kell szabályozni a jogosultsági feltételeket, de a törvényben rögzítve van, hogy milyen 
feltételekhez kell szabni, valamint hogy ezen feltételeknek a törvényben rögzített mértékektől nem lehet 
kedvezőtlenebbet megállapítani. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sokan kihasználják ezt, mert munkaviszonynak számít, és nem kell az embereknek egészségbiztosítási járulékot 
fizetni maguk után, beteg személy pedig minden családban van. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

63/2010. (VI.9.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 
szociális ellátásairól szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: - 

 
 
 
13. Napirend  Rétság Általános Iskola igazgatói állásra érkezett pályázatok 

véleményezése 
  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A társulási megállapodás előírja, hogy az iskola igazgatói megbízást előtt ki kell kérni a társult önkormányzatok 
polgármestereinek véleményét, de én szeretném kikérni a testület véleményét, és ez alapján küldöm meg Rétság 
képviselő-testületének a véleményemet. Kettő pályázat érkezett az igazgatói állás betöltésére, ezt minden 
képviselő megkapta, és gondolom át is nézte. 
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Elmondom az én véleményemet. Azt gondolom, hogy ami Tolmácsot és a tolmácsi alsó tagozatot érinti, az az, 
hogy egyik pályázatban sem láttam azt, hogy a tolmácsi tagintézménnyel foglalkozna. A hölgy pályázó azt is 
megemlíti, hogy a meglévő megállapodásokat felülvizsgálná. A pályázata határozott, de leírni bárki bármit letud. 
A jelenlegi igazgató úr sem tér ki a tolmácsi tagintézményre, hogy mi is lesz velünk. Ismerem őt, jó a 
kapcsolatunk, és tudom, hogy ő nem akarja megszüntetni a tagintézményünket. Úgy hallottam, hogy a rétsági 
tantestület többsége nem Holman Ferencet javasolja. 
Várom a véleményeteket! 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Szimpatikus a hölgy pályázata is, de ha a jelenlegi igazgató jó nekünk, akkor legyen. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Egy évvel ezelőtt tárgyaltunk erről. Most miért kell ismét? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért, mert tavaly a rétsági önkormányzat nem tudott dönteni a pályázók között és 1 évre megbízták Holman 
Ferencet igazgatónak, így az idén ismét ki kellett írni a pályázatot, de az idén már mindenképpen dönteniük kell. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én ismerem Borosné Bellai Katalint, rá lehet ismerni a pályázatából is. Egy igazi menedzser, és szigorú, 
következetes tanár. Szerintem elkelne a rétsági iskolába egy ilyen típusú igazgató, és a nevelő testületben egy kis 
új szín. Nem is tudom, hogy Holman Ferenc miben reménykedik, hiszen tavaly is beadta a pályázatát, és akkor 
sem nyerte meg a pályázatot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tavaly nem találták megfelelőnek az egyik pályázót sem, attól még az idén nyerhet. Különben az az érzésem, 
hogy Rétság ezt már eldöntötte.  
 
Torma Andrea körjegyző 
Azért azt fontos tudni, hogy egy iskola igazgató nem tudja megszüntetni a tagintézményt, hiszen az két, sőt 
esetünkben három önkormányzat közötti megállapodáson múlik. Ezt egy igazgató nem tudja megszüntetni, 
legfeljebb átszervezni tudja a tagintézményt. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Tud olyat tenni, hogy ellehetetleníti a kirendeltséget. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem biztos, hogy nekünk hátrányos lenne, ha esetleg egy másik iskolával kellene társulnunk. Az is elképzelhető, 
hogy egy számunkra kedvezőbb megállapodást köthetünk. Nem gondolom, hogy kétségbe kellene esni, ha 
Rétság végképp ki akar lépni a társulásból. Azt hiszem, leginkább Rétság járna rosszul, mert a két település így 
is, úgy is meg tudja oldani az oktatást egy másik általános iskolával való társulással. 
 
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 Holman Ferenc pályázó igazgatói megbízását támogassuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, és 2 tartózkodással meghozta a következő határozatot:  
 

64/2010. (VI.9.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rétsági Általános Iskola 
igazgatói feladatainak ellátására beérkezett pályázatokat megismerte és 
megtárgyalta. A képviselő-testület véleménye: a beérkezett pályázatok közül 
Holman Ferenc pályázó vezetői megbízását támogatja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: - 
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• Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A regionális hulladékgazdálkodási projektnek július 1-jén kellett volna indulni, de úgy néz ki, hogy ez nem fog 
megvalósulni. Az a probléma, hogy a társulás polgármestereinek döntő többsége felelőtlenül viselkedik, nem 
vesz részt a társulási üléseken. Június 16-án megnyílik a gödöllői hulladéklerakó központ. A Társulás kiírja a 
központi közbeszerzést a hulladék szállításra, és majd a testületnek el kell dönteni, hogy csatlakozik-e ehhez, és 
köt-e szerződést a közbeszerzés nyertesével. Köthetünk egyénileg is szerződést a hulladékszállításra, de a 
hulladéklerakóba csak olyan autót fognak beengedni, ami megfelel az előírásaiknak. Úgy gondolom, a központi 
közbeszerzés csak olcsóbb lehet, és minőségileg megfelelő szállítást fog nyújtani. Hétfőn voltunk egy 
egyeztetésen, előttem is sok homályos folt volt még ezen a területen, de már kezd tisztulni. Egy rendeletet kell 
majd alkotnunk a hulladékgazdálkodásról, és a szállítást végző cég – aki megnyeri majd a közbeszerzést - fogja 
beszedni a lakosoktól a szemétszállítási díjat. Amikor beindul ez a projekt, akkor nyílik meg Rétságon a 
hulladékudvar, ahova ingyen lehet levinni sittet, veszélyes hulladékot, lombhulladékot, lomot, és ekkor indulna 
be a szelektív hulladékgyűjtés is. Egyelőre ennyi a lényeg, de ha mindent pontosan megtudok, akkor össze 
szeretnék hívni egy falugyűlést a lakosság tájékoztatására, ami kizárólag csak a szemétszállításról szól majd.  
A Tolmácsi út mentén az vízelvezető árok és a járda önkormányzati tulajdonba adását kértük, amihez 
elkészíttettük a terület megosztásáról szóló változási vázrajzokat, és előszerződést kötöttünk a Magyar 
Közútkezelő Kft-vel. Ma megérkezett a jogerős határozat a közlekedési hatóságtól, hogy engedélyezték a terület 
megosztását. Most már csak a közútkezelővel kell megkötnünk a végleges szerződést és a költséget felét állni. 
Tehát most már a miénk lesz a járda és az árok. 
A Béke tér 13. szám alatti ingatlanunkban bekövetkezett viharkárt sikerült a biztosítóval megbeszélni, úgy néz 
ki, hogy a biztosító kifizeti a kárt. A helyreállításra vonatkozóan kértem árajánlatot a Börzsöny Kontakt Kft-től, 
363.000 Ft-os végösszeggel elvállalták a helyreállítást. A számlájukat meg is küldtem a biztosítónak. Sajnos az 
eredeti állapotra helyre is kellett állítani az épületet, nem csak lebontani az életveszélyes részt, mivel megnyertük 
az IKSZT pályázatot, és ha nincs helyreállítva a hátsó fal és a tető olyanra, mint a kiindulási alap, akkor 
módosítani kell a pályázatban mindent. Már mindenkivel egyeztettem, hogy hogyan is volna a legjobb nekünk, 
és ezt találtuk a legjobb a megoldásnak. 
Kistérségi ülésünk is volt, amin elhangzott, hogy a kistérségnél MÁK ellenőrzés van, ezen belül minden 
normatíva lehívást ellenőriznek visszamenőleg 2007. évig. Van több olyan település, ahol nem stimmeltek az 
igénylés tényleges mutatói, és ami alapján a normatívát igényelte a kistérség, ezrét lesz olyan önkormányzat, 
akinek vissza kell fizetni, de lesz olyan is, aki még pluszba kap pénzt. Nem tudom, hogy mi velünk mi a helyzet, 
ez még nem derült ki településekre lebontva. 
A kistérségi ülésen még abban döntöttünk, hogy a kistérség megpróbál minden települést magába foglaló energia 
árajánlatot kérni, hátha így olcsóbban jutnánk az áramhoz, illetve a gázhoz. Mondjuk az ÉMÁSZ-tól már jött 
olyan árajánlat, hogy 1 Ft-tal olcsóbban adja, mint tavaly, és EMFESZ is olcsóbban adja a gázt, mint a TIGÁZ, 
ennek Pénzes Klára kolleganőnk jár utána. 
Volt egy olyan program, aminek az volt az elnevezése, hogy „Közkincs kerekasztal”. Ezeken a rendezvényeken 
mindig részt vettem. Létezik egy olyan CD tár, – nekem is van, megnézhető - hogy a környező települések civil 
szervezetei mind fenn vannak rajta, össze vannak gyűjtve. Lehet böngészgetni benne, még a települések története 
is rákerült. 
A községháza akadálymentesítésének közbeszerzési ajánlatára vonatkozó beadási határidő kedden járt le. Egy 
pályázat érkezett, melyet a Börzsöny Kontakt Kft. nyújtott be. Fel is bontottuk a képviselőjük jelenlétében, 
innentől fogva a közbeszerzési tanácsadónk, illetve a bíráló bizottság bonyolítja az ajánlat vizsgálatát, 
értékelését.  
Utak kátyúzása: az országos esőzések okozta ár- és belvíz károk miatt késnek a közutasok, de azt az ígéretet 
kaptam, hogy két héten belül jönnek és nálunk is kijavítják a kátyúkat. Erről lehet tájékoztatnotok a lakosságot. 
Ma is jött egy panasz a Tolmácsi útról, hogy ahogy a nagy kátyúkba belemennek az autók, reped a házfal. Az a 
baj, hogy nem az önkormányzaté az út, mert akkor még hitelből is megcsináltatnánk, de az államé, és így csak a 
magyar közútkezelő jogosult a karbantartásra. Nem tudtam az illetőnek mást mondani, mint megadtam a 
közútkezelő elérhetőségét, és javasoltam, hogy írjon nekik levelet. Én megértem az illetőt, mert tényleg 
borzalmas az út. 
Van-e valakinek kérdése? 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
A temetőben a fák gallyazása mikor fog megtörténni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jogos a kérdés. Már beszéltem a Börzsöny Kontakt Kft. képviselőjével ez ügyben, de úgy látszik, átsiklott a 
dolog felett. Beszélek vele ismét. 
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14. Napirend   Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Plébános Úr írt egy kérelmet, hogy a Béke téren milyen rendezvényeket látna szívesen. Itt a levél, el lehet 
olvasni, a lényege, hogy a hagyományőrzést képviselő rendezvényeket támogatja. 
A Fény-Adó Kft. könyveli a tolmácsi alapítvány gazdasági ügyeit, és most kaptam tőlük tájékoztatást, hogy a 
személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból 280.251 Ft-ot „gyűjtött” az alapítványunknak. Én szóban ezt 
megköszöntem nekik, de Magdi, ha gondolod, az Alapítvány nevében írhatsz egy köszönő levelet. Ez az összeg 
majd csak október környékén kerül a számlánkra. 
Érkezett egy kérelem a Haus World Kft-től, –most már földméréssel is foglalkoznak - azt kérik a képviselő-
testülettől, hogy Tolmács község belterületén a cégüket reklámozó táblákat helyezhessenek el három helyen. Az 
egyik a Tolmácsi út - Alkotmány utca és Csokonai utca kereszteződésénél lévő üres önkormányzati terület, a 
másik a Béke tér - Tolmácsi út kereszteződésében lenne a posta előtt, a harmadikat pedig a Tolmácsi úton a 
Tolmács táblánál szeretnék kihelyezni. Szerintem a harmadik helyszínre az engedélyt az állami közútkezelőtől 
kell kérniük, mert az nem önkormányzati terület. A másik két terület önkormányzati terület. Ehhez kérik az 
engedélyt. Van erre vonatkozóan valami rendeletünk? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Igen. A kérelem és az engedély alapján a közterületből igénybe vett terület nagysága után közterület használati 
díja kell fizetniük. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem engedhetjük el a díjat? Mert azt tudni kell, hogy fél áron – vagy még kevesebbért - mérték ki az Alkotmány 
utca végében lévő földutunkat. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Hogy állapítjuk meg a díjat?  
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
A tábla nagyságától függ, nem? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Az elfoglalt közterület nagysága alapján a rendeletben meghatározott díj szerint.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lábon álló hirdető táblákat helyeznének ki. Szerintem engedjük el a díjat! 
 
Dávid Imre képviselő 
Az a pár száz vagy pár ezer forint, amit fizetniük kellene, csak jelképes összeg lenne. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az én javaslatom, hogy engedjük el a díjat. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Hogy fognak kinézni ezek a hirdetőtáblák? Remélem ízlésesek! Illeszkednek a környezethez? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem láttam terveket, de a Tálas Zolit és az eddigi munkáját ismerve, biztos vagyok benne. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Elhelyezhetnék a buszmegálló mellé is. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Közben gyorsan átnéztem az erre vonatkozó rendeletünket. Az eredeti rendeletben volt reklámtáblára vonatkozó 
díjtétel, de 2006. évben módosításra került a rendelet, és jelenleg nincs olyan tétel, ami kifejezetten a reklámtábla 
elhelyezése vonatkozna. Ha a képviselő-testület úgy dönt, megadható a közterület használati engedély térítési díj 
mentesen is. Nem írták le a tábla méretét? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem. 
 
 



Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete   6/2010.(VI.9.) jegyzőkönyve 

 26

Balázs János Ferenc alpolgármester 
Azt sem ártana tudni, hogy milyen anyagból készülne a tábla. Mondjuk, nem szoktak ízléstelen dolgokat 
csinálni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mi legyen? 
 
Dávid Imre képviselő 
Miről döntsünk, ha nem tudunk semmi konkrétumot az elhelyezés helyszínein kívül? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor mondjuk azt, hogy a következő testületi ülésre hozzon terveket? 
 
 
Csáthy Rudolf polgárőrség vezetője szót kért, a polgármester a szót megadta.  
  
Csáthy Rudolf polgárőrség vezetője 
Elnézést, hogy elfoglaltságom miatt nem tudtam itt lenni az ülés elején, amikor a beszámolót tárgyalta a testület. 
Meg szeretném kérdezni, hogy esetleg van-e kérdés hozzám? Ha nincs, akkor távoznék. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönjük szépen, hogy eljöttél, tájékoztatlak, hogy a képviselő-testület elfogadta a beszámolót. Van kérdés a 
Rudi bácsihoz? 
 
A képviselő-testület részéről a polgárőrség beszámolójával kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény nem 
merült fel. 
 
Csáthy Rudolf polgárőrség vezetője távozott a képviselő-testületi ülésről. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mi legyen a hirdetőtáblák ügyében? Kérjünk be terveket és utána döntünk? 
 
Dávid Imre képviselő 
Lehet az is, hogy megbízunk Téged a döntéssel, ha felvállalod. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem szeretném egyedül felvállalni a döntést. 
 
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 
a Hause World Kft. a reklámtáblák kihelyezéséhez történő közterület használati engedély iránti kérelmét 
egészítse ki, nyújtson be látványtervet, illetve a posta előtti terület helyett ajánljuk fel a buszmegálló melletti 
területet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem és 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:  
 

65/2010. (VI.09.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Haus World Kft. reklámtábla 
kihelyezéséhez történő közterület használati engedély iránti kérelem ügyében a 
kérelem kiegészítését kéri a következők szerint: 

• a kérelmező nyújtsa be a kihelyezni szándékozott reklámtáblák 
látványterveit, a tábla alapanyagának és méreteinek megjelölésével; 

• a képviselő-testület a kérelmező részére megfontolásra javasolja, hogy a 
Posta előtti közterület helyett esetleg a buszmegálló melletti közterületen 
kerüljön kihelyezésre az egyik reklámtábla. 

A képviselő-testület a közterület használati engedélyről a kérelem kiegészítését, 
illetve a tábla látványtervének benyújtását követően kíván dönteni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Nagy Gabriella Tolmács, Tavasz u. 11. szám alatti lakos az idén is szeretne gyermektábort szervezni a tavalyi 
mintájára. Az idén nem a parókián, hanem az iskolában szeretné tartani, és a gyerekeknek kéri az étkeztetést a 
konyhánkról. Úgy állapodtunk meg, hogy a tantermet ingyen megkapja, az étkezésért természetesen fizetniük 
kell. Küldött egy megállapodás tervezetet, melyben 2010. augusztus.2-től 2010. augusztus 13-ig kéri az étkező és 
a tanterem ingyenes igénybevételét „Életmód és képzőművészeti tábor” megtartása céljából. Kéri, hogy ne 
akadályozzuk ez idő alatt a munkáját. Vállalja, hogy a tábor befejezése után változatlan állapotban és 
tisztasággal adja vissza a területet. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Lehet tudni, hogy milyen gyerekek jönnek majd? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Óvodás és iskolás gyerekek lesznek a táborban. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Gabi vállalja a felelősséget mindenért. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Nem bentlakásos lenne? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem. A kisbuszunkat is igénybe szeretné venni a gyermekek szállítására. Tavaly megkapták ingyen, úgy 
gondolom, az idén legalább a benzinköltséget fizessék ki. Egy nap két fuvar lenne Tolmács és Rétság között. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Egy kicsit hiányosnak tartom a megállapodást. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A képviselő-testület határozza meg a feltételeket, és az alapján készítünk egy másik megállapodást. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Érdekes, hogy azt kéri, ne akadályozzuk a munkájában, de gondolom, a tavalyi kis affér miatt. 
 
Loksa János képviselő 
Lehet tudni, hogy tavaly miből adódott a probléma? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A falunapra a gyerekek is készültek egy kis műsorral, és pár szereplő gyerek beiratkozott a táborba, közben 
pedig a próbákon is ott kellett volna lenniük. Gabinak erről nem szóltak, a Magdi pedig el akarta vinni a 
gyerekeket próbálni. Ezen kicsit összevitáztak, de utána tisztáztuk a dolgot. Ezen kívül még az történt, hogy 
labdákat kért kölcsön az intézményből, és a Magdinak kellett utána szaladgálnia, hogy visszakerüljön. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ezt át kell gondolni, hogy ne zavarjuk, ne akadályozzuk őt a munkában. Megkapja az iskolát és használni 
szeretné az udvart, de mi óvodások is ott leszünk! Lehet, hogy ez nem tetszik neki? Ez a mondat így ne 
szerepeljen a megállapodásban! Én kihúznám a zavartalan, akadálytalan munkát. A végén még nekünk kell az 
óvodás gyerekeket csendre inteni a táborozók miatt! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Vállalom, hogy a jegyző asszonnyal kidolgozunk egy nekünk is megfelelő megállapodást. Ez így megfelel? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen. 
 
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 
a képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a gyermektábor részére ingyenesen biztosítsuk az iskola tantermét, és 
a polgármestert és a jegyzőt megbízzuk, hogy kidolgozzunk egy megállapodást és az kerüljön aláírásra, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 



Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete   6/2010.(VI.9.) jegyzőkönyve 

 28

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

66/2010. (VI.09.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagy Gabriella tolmácsi 
lakos által 2010. augusztus 2. és 2010. augusztus 13. között megszervezésre kerülő 
„életmód és képzőművészeti tábor” megtartása céljára térítésmentesen használatba 
adja az önkormányzat tulajdonában lévő általános iskola épület és udvar területét 
(Tolmács, Tolmácsi út 106.), valamint térítési díj ellenében a gyermekek szállítására 
biztosítja az önkormányzati LMD-401 forgalmi rendszámú gépjárművet. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt, hogy az ingatlan 
használatára és a gépjármű igénybe vételére vonatkozó megállapodást elkészítse, és 
a polgármester aláírja. 
 
Határidő: 2010. július 30. 
Felelős: polgármester, körjegyző 

 
 
Dudás Gerely képviselő 
Ebben az esős időszakban kijönnek a vízelvezetési problémák. Egyik délután beszéltem egy illetővel, aki 
elmondta, hogy az orvosi rendelő előtti terület bitumenezése következtében a posta előtt a járdán, végit le az 
illető kerítéséig folyik az esővíz. Valóban így van. Az a kérésem, hogy a közmunkásokkal a járda mellett végig – 
nem kell mélyen, csak egy ásónyomnyi - kis árkot ásassunk, illetve az orvosi rendelő és a posta csatornáiból 
kifolyó vizet dréncsővel vezessük el, hogy a probléma megoldódjon. Rendet kell tenni, mert gyakorlatilag 
minden víz az ő kerítésénél állt meg és onnan folyt bele az árokba. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Csehek József településőrt megbízom azzal, hogy nézze meg a helyszínt és a javaslatod alapján intézkedjen a 
probléma megoldására. 
 
Csehek József képviselő 
A szociális étkeztetést kellene megoldani arra az egy hónapra, amíg a mi konyhánk szünetel. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tavaly, amikor leállt a konyhánk, Rétságról oldottuk meg a szociális étkeztetést, és ez kettőszázegynéhány-ezer 
forintunkba került. Az én javaslatom az – ezt fel is vállalom - hogy ezért a 18 fő ellátottért ne fizessünk ki még 
egyszer ekkora összeget. Magyarul: a konyhánk leállásának idejére nem lesz biztosítva az ebéd.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Nincs erre valami jogszabály? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nincs olyan szabály, ami megengedné, hogy egy hónapig ne adjunk ebédet a szociálisan rászoruló személyek 
részére, akiknek elvileg más módon nem biztosított a napi egyszeri melegétkezésük. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Régebben, amikor leállt a konyhánk, nem hozattunk máshonnan ebédet. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Az ellátottakkal meg kellene beszélni. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ha hozatunk máshonnan, aki kéri, fizesse ki a teljes összeget. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A jelenlegi rendeletünk alapján ezt nem tehetjük meg, mert abban rögzítve van a szociális étkezésért fizetendő 
térítési díj. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
A következő rendelet módosításnál szabályozzuk le, hogy amennyiben máshonnan kell szállítani az ebédet, a 
bekerülési költséget kell megfizetnie az ellátottnak. Mikor lesz a konyhai leállás? 
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Hámori Imréné képviselő 
Július 1-től 31-ig. 
 
Csehek József képviselő 
Én a szüleimnek és magamnak mindenképen fogok hordani valahonnan ebédet. Akiknek hordom az ebédet, 
azoknak a többsége nem tudja ellátni magát. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Itt szerencsére szinte mindenkinek van hozzátartozója, aki főz. Megoldják. 
 
Csehek József képviselő 
Vannak olyak is, akiknek nincs a faluba hozzátartozója! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ha azt a díjat kell fizetni, ami ott érvényes, akkor lehet, hogy senki nem fogja kérni, mert drága lesz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megbeszéljük az ellátottakkal, meglátjuk, honnan tudnánk biztosítani az ebédet, mennyibe kerülne. A 
legközelebbi rendelet módosításnál erre is gondolni kell, hogy le legyen szabályozva. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
A buszmegállóink olyan szép kezelt fából készültek, és teleragasztgatják plakátokkal. Ezt meg kellene tiltani, 
teljesen elcsúfítja a papírszemét. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Így van, a buszmegálló nem hirdetőtábla. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Le kell takarítani az eddig felragasztott plakátokat és ki kell írni, hogy tilos hirdetésekkel teleragasztani. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igazad van. Minden buszmegállót letakarítunk és van mellette hirdetőtábla, arra ragaszthatnak. Megtiltjuk a 
plakátok ragasztását a buszmegállóink oldalára, kirakunk egy tiltó táblákat. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Január 1-jétől gyorsítottan fel lehet venni a magyar állampolgárságot. Kellene valami tájékoztatót írnunk erről a 
testvértelepülésünk felé, hogy aki szeretné felveheti és, hogy mi kell ehhez, mi a teendő. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Még nem ismerem a törvényt és az eljárást, ha áttanulmányozom, utána beszéljünk róla. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 Loksa János Féjáné Záhorszki Mária 
 képviselő képviselő 


