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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

10/2010. számú 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2010. augusztus 4-én 1600 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

Ülés helye: Tolmács-Bánk Óvoda étkező, 2657 Tolmács, Tolmácsi út 106. 

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc   polgármester 
 Balázs János Ferenc   alpolgármester 
 Csehek József  képviselő 
 Dudás Gergely   képviselő 
 Féjáné Záhorszki Mária   képviselő 
 Hámori Imréné   képviselő  
 Torma Andrea  körjegyző 
 
Igazoltan maradt távol: Dávid Imre képviselő és Loksa János képviselő 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Csehek József képviselő és Dudás Gergely képviselő legyen. A 
javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendekre vonatkozó egyéb javaslat nem volt. A Képviselő-testület – egyhangúlag elfogadva – az alábbi 
napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Napirend Előterjesztő 
 

Napirend előtt 
• Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, Hajnis Ferenc  

a határozatok végrehajtásáról polgármester 

Napirend 
 

1. Támogatás megelőlegezési hitel felvétele Hajnis Ferenc polgármester 
 
2. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása Torma Andrea  körjegyző 
 
3. Iskoláztatási támogatások megállapítása Hajnis Ferenc polgármester 
 
4. Tolmács-Bánk Óvoda Társulási Megállapodás módosítása Hajnis Ferenc polgármester 
 
5. Tolmács-Bánk Óvoda nevelési programjának jóváhagyása Hajnis Ferenc polgármester 
 
6. Egyebek  
 
 
Napirend előtt   Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az utolsó testületi ülésen azzal bíztatok meg, hogy az Alkotmány utca végén lévő földút tulajdonjog rendezése 
érdekében nézzek utána, mi a jogi helyzet. Megbíztam Dr. Dobsonyi László ügyvéd Urat, hogy járjon utána. 
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Nálam van az ügyvéd úr levele, ezt felolvasom: „Megkereséséhez közlöm a következőket: A rendelkezésre álló 
iratokból megállapítható, hogy a tolmácsi 238/23 helyrajzi számú földút 481 m2 saját használatú út tulajdonosa 
Tolmács Község Önkormányzata. Az önkormányzat a volt Barátság MgTsz saját használatú útját az 1994. évi 
törvény alapján szerezte meg 2001. évben. Tehát a szerzés módja sem ajándékozás, sem nem adásvétel nem volt. 
Ennél fogva ezen ingatlan korábbi tulajdonosa magánszemély nem lehetett. Üdvözlettel: Dr. Dobsonyi László” 
Tehát amit korábban Dósa Károly állított, hogy ez a földút az ő tulajdonában volt, és ingyen átadta az 
önkormányzatnak, nem igaz. Közlöm Dósa Károllyal, hogy nincs földcsere, marad a tulajdonunk a földút, és 
bontsa le az épületeit. 
A másik problémánk már hónapok óta Dr. Kása Géza sertései. Több birtokvédelmi eljárás is lefolytatásra került. 
A Dudoli család már kétszer is kihívta a magyar televíziót, nem sok eredménnyel. A probléma megoldását abban 
láttuk, ha megkeresünk egy veszélyes állatok befogására vállalkozó céget. Felvettük velük a kapcsolatot. Egy 
alkalommal kijöttek, kb. 1 vagy 1,5 óra hosszát voltak itt, bejárták a területet, az állattartóval össze is 
szólalkoztak. Azóta nem jöttek ki többet, pedig több alkalommal is ígéretet kaptunk, hogy jönnek, és kihelyezik 
a csapdákat. Hatóságilag elrendelésre került az állatok befogása, a birtokvédelmi határozat végrehajtása, de 
sajnos füle botjukat nem mozdították. Utoljára ma hajnalra ígérték meg, hogy kijönnek olyan három óra körül. 
Én ki is mentem, de bizony nem jöttek, ezért felhívtam a cég tulajdonosát és közöltem vele, hogy köszönjük 
szépen a közreműködésüket, nekünk nem ígérgetés kell, hanem az, hogy az állatok befogásra kerüljenek. Faxon 
is megküldtük a lemondást. Ma egy másik céggel vettem fel a kapcsolatot, ők annyit kérnek, hogy a 
vadásztársaság adjon ki egy olyan nyilatkozatot, hogy ők nem lőhetik ki és nem foghatják be a sertéseket. 
Beszéltem a vadásztársasággal, azt mondták, minden további nélkül kiadják. Ennek a cégnek két nagy csapdája 
van, eljönnek, felmérik a terepet és kihelyezik a csapdákat. Ennek anyagi vonzata is lesz, az első két disznót 30-
30 ezer forintért fogják be, a többit pedig 20-20 ezer forintért. Itt tartunk most.  
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Mi történik a befogott állatokkal? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Három hétig karanténba teszik az állatokat, és utána annak adják ki, akinek az önkormányzat engedélyezi, ha 
nem engedélyezzük senkinek, viszik az állatokat a vadasparkba. Gondolkoznunk kell, hogy hová vigyék a 
disznókat. Arra is gondoltam, hogy felajánljuk azoknak a károsultaknak, akiknek rendszeresen kárt okoztak. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Készíttethetne az önkormányzat egy állat szállításra alkalmas utánfutó szerű szerkezetet, ami csapdának is 
alkalmas. Apránként be tudnánk vele fogni a kóborló disznókat, és bérbe is ki lehetne adni a lakosoknak, ha pl. a 
vásárba malacot akarnak venni, és nem tudják mivel hazahozni. Többen igénybe vennék. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én most csak azon gondolkodom, hogy ha befogják a sertéseket, mihez kezdünk majd velük. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Ezek az állatok nem voltak ólban, ha zárt helyen tartják őket, nem esznek, nem isznak, három napon belül 
megbolondulnak és elpusztulnak, ezt higgyétek el. Nem lehet őket zárt helyen tartani, az ólat is képesek egy óra 
alatt szétrágni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérlek titeket, hogy most azon gondolkozzatok, hogy mi legyen a sorsuk a befogott disznóknak, és adjatok jó 
ötleteket ezzel kapcsolatban. 
A kastély ügyében felhívott a Bódis ügyvéd úr, hogy a legfelső bírság utasította az első és másodfokú bíróságot, 
hogy vizsgálni kell, hogy létezett-e köztünk szerződés a vagyonkezelővel. Úgy néz ki, hogy újra kezdődik az 
egész per, és van remény arra, hogy miénk legyen a kastély. Az első tárgyalás október 4-ére van kitűzve. 
A Falunap megrendezéséhez támogatást kértem az OTP és a Raiffeisen bankoktól, de elutasították a 
megkeresésemet. 
A faluház akadálymenetesítése július 31-ig megtörtént. Az elszámolást és a számlákat augusztusban be kell 
nyújtanunk és utána jönnek ellenőrizni a teljesítést. 
A hulladéklerakó társulásunknak is volt egy ülése: sajnos megtámadták a közbeszerzési kiírást és húzódik az 
ügy. Három jelentkező volt, és kettő megtámadta. Ismételten ki kell majd írni a közbeszerzést, és az 
önkormányzatokra is hárulnak feladatok. Voltak olyan települések is, akik megpróbáltak akadályokat gördíteni a 
Társulás elé. Levelet írtak arra hivatkozva, hogy nem kapnak információkat a beruházásról.  
A régi kultúrház épületén keletkezett viharkárt a Börzsöny Kontakt Kft. helyreállította. A biztosító felé 
benyújtottuk a számlát, és várjuk a pénzt, de sajnos a mai napig nem utalta át a biztosító a számlánkra, és 
kénytelenek voltunk a lekötött 5.000.000 Ft-ból kifizetni az 1.800.000 Ft-os munkadíjat. A biztosítót szinte 
minden nap felhívom, hogy mi lesz a pénzünkkel, azt mondták, hogy ki van számlázva, de azóta sem utalták 
még, pedig azt mondták, hogy minden rendben van.  
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A legutóbbi testületi ülésen az is felmerült, hogy a tolmácsi bekötőútra az esőzés sárréteget hordott fel, és ezt 
meg kell szüntetni, mert balesetveszélyes. Ezzel kapcsolatban azt ígértem, hogy felhívom az AGROMÉRA Zrt. 
elnökét, és ha tud, segítsen a probléma megoldásában. Sajnos elutasított, nem kívánt segíteni, ezért írtam a 
közútkezelőnek, amit elküldtem faxon és levélben is, de azóta sem történt semmi. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Én felhívtam a rétsági Rendőrkapitányságot, és mint magánember, bejelentést tettem a közlekedésbiztonság 
megsértésének alapos gyanúja miatt. Azt a választ kaptam, hogy adjam be írásba. Gondoltam, megvárom a mai 
testületi ülést, és meglátom, hogy milyen eredmény született az önkormányzat intézkedésére. Hallom, hogy nem 
született semmilyen eredmény, ezért holnap vagy holnapután lemegyek a Rendőrségre, és írásban is megteszem 
a bejelentést.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mint mondtam, beszéltem az AGROMÉRA Zrt. elnökével, utána a közútkezelőnek megírtam a levelet. Eddig 
nem történt semmi. 
Van-e valakinek kérdése a tájékoztatóval kapcsolatban? 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a polgármester beszámolóját. 
 
 
 
1. Napirend Támogatás megelőlegezési hitel felvétele 
  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A jelenleg számlánkon lévő pénz fedezné, hogy az akadálymentesítést kifizessük, de azt gondolom, hogy a más 
jellegű kiadásainkat és a működést is folyamatosan biztosítanunk kell, és nem lenne célszerű teljesen leüríteni a 
számlánkat, ezért terjesztettem a testület elé egy támogatást megelőlegező hitel felvételének javaslatát. 
Augusztus hónapban el kell számolni az Állam felé a beruházásunkkal, ami azt jelenti, hogy ki kell egyenlíteni a 
számlákat. Az előterjesztésben szereplő két bankon kívül ajánlatot kaptunk a Cserhátvidéke 
Takarékszövetkezettől is, 9%-os kamatra, de találtam egy ettől is kedvezőbb megoldást. A körjegyző asszony és 
a pénzügyes kollegina ötlete volt, hogy a bánki önkormányzatnak van lekötött pénze, és továbbra is le akarják 
kötni a pénzüket. A bankban lekötött pénzük után kb. 5%-os kamatot kapnak. Beszéltem a bánki polgármester 
úrral, és megkérdeztem, hogy mit szólna hozzá, ha kötnénk egy kölcsönszerződést és adnának nekünk kölcsön 
2.000.000 Ft-ot, és mi 7%-os kamattal fizetnénk vissza. Ők is jól járnak, és mi is. A polgármester úr támogatta 
az ötletet, de a testületnek is rá kellett bólintani. Bánkon hétfőn lesz testületi ülés, utána megtudjuk, hogyan 
döntöttek. Ha nemleges döntés születik, akkor a Cserhátvidéke Takarékszövetkezet ajánlatát fogadjuk el, hiszen 
ez a második legkedvezőbb. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Én javaslom a bánki önkormányzat kölcsönét elfogadni. 
 
További  hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat  nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy 
amennyiben a bánki képviselő-testület kölcsönt nyújt nekünk, a bánki önkormányzattal kössünk 
kölcsönszerződést 2.000.000 Ft-ról, 7 %-os kamatra, és amennyiben a bánki képviselő-testület részéről nemleges 
döntés születik, akkor a Cserhátvidéke Takarékszövetkezettől vegyünk fel támogatást megelőlegező hitelt, 2 
millió Ft összegben, 9%-os kamatra, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

74/2010. (VIII.4.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete „A tolmácsi községház épületének 
komplex akadálymentesítése” beruházás kiadásainak előfinanszírozására 2.000.000 Ft 
támogatást megelőlegező kölcsönt kíván felvenni Bánk Község Önkormányzatától.  
A hitel végső lejárata 2011. július 31.  
A hitel biztosítékaként szolgál a Tolmács Község Önkormányzata, mint támogatott és 
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program 
támogatási rendszeréhez benyújtott ÉMOP-4.2.2-09-2009-0006 azonosító számú 
pályázathoz kapcsolódó, 2009. december 21-én hatályba lépett Támogató Okirat. 
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Tolmács Község Önkormányzata kötelezettséget vállal a felvételre kerülő támogatást 
megelőlegező hitel visszafizetésére a támogatás megérkezését követően, legkésőbb a 
kölcsön végső lejáratának napjáig. 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt a 
mindenkori éves költségvetésében a hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hajnis Ferenc polgármestert és Torma Andrea 
körjegyzőt, hogy Bánk Község Önkormányzatától felvételre kerülő támogatást 
megelőlegező kölcsönre vonatkozó kölcsönszerződés megkötése ügyében eljárjon és a 
szerződést aláírja. 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben Bánk Község Önkormányzat 
képviselő-testülete nem kíván kölcsönt nyújtani Tolmács Község Önkormányzatának, 
abban az esetben az Önkormányzat a Cserhátvidéke Takarékszövetkezettől 2 millió 
forint támogatást megelőlegező hitelt vesz fel 9 %-os kamattal, a fent meghatározott 
futamidőre és fedezettel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester, körjegyző 

 
 
 
2. Napirend Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A körjegyző jogköre, hogy javaslatot tegyen a Helyi Választási Bizottság tagjaira, illetve póttagjaira. Az 
előterjesztés előttetek van, van-e kérdés? 
 
Dudás Gergely képviselő 
A régi tagok közül javaslom Drajkó Istvánné Tolmácsi út 54. szám alatti lakost beválasztani a bizottságba.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérem, kézfeltartással szavazzon, aki egyetért azzal a javaslattal, hogy Drajkó Istvánné a választási bizottság 
póttagja legyen! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal támogatta a javaslatot. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Féjáné Záhorszki Máriát javasoltam a bizottság tagjai sorába, mivel úgy nyilatkozott, hogy a jövőben nem kíván 
képviselőként tevékenykedni, és nem indul képviselő jelöltként a helyi önkormányzati választáson. Marika  
vállalta a bizottsági tagságot, de közben jobban átgondolva, sajnos jelenleg még képviselő, egészen az új testület 
alakuló üléséig, a képviselői tisztség pedig összeférhetetlen a választási bizottsági tagsággal, ezért sajnos nem 
lehet tagja a Helyi Választási Bizottságnak. Helyette a bizottság tagjai sorába Bornemisza Sándornét javaslom, 
aki az előterjesztésben póttagként szerepelt. És új póttagként akkor bekerül Drajkó Istvánné. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy Féjáné Záhorszki Mária nem szerepel a bizottsági tagok között, 
helyébe Bornemisza Sándorné kerül, valamint póttag Drajkó Istvánné is, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

75/2010. (VIII.4.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi választási bizottság tagjait 
az alábbiak szerint megválasztja. 
 
A helyi választási bizottság tagjai: 

Balázsné Juhász Andrea Tolmács, Szurdok utca 7. 
Bornemisza Sándorné Tolmács, Csokonai utca 9. 
Dósa Istvánné Tolmács, Szépvölgyi utca 47. 
Spányik Istvánné Tolmács, Szabadság utca 5. 
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Tálasné Szombati Erika Tolmács, Tolmácsi út 16. 
 
 Póttagok: 

Csatai Rita Tolmács, Alkotmány utca 30. 
Dinkó Renáta Tolmács, Szépvölgyi utca 21. 
Drajkó Istvánné  Tolmács, Tolmácsi út 54. 
Saliga Nikolett Tolmács, Béke utca 31. 

 
A helyi választási bizottság választott tagjainak megbízatása a következő 
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására létrehozott helyi 
választási bizottság alakuló üléséig tart. 

 
Határidő: azonnal, a következő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választására létrehozott választási bizottság alakuló üléséig. 
Felelős:    körjegyző 
 

 
 
3. Napirend  Iskoláztatási támogatások megállapítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az iskoláztatási támogatásnál van egy javaslatom. A tavalyi évben 310.000 Ft-ot költöttünk a felsőoktatásban 
résztvevők Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjára. Az idén szűkös a költségvetésünk, ezért az a 
javaslatom, hogy emeljük meg 10.000 Ft-ra a főiskolai és egyetemi hallgatók iskoláztatási támogatását és 
szüntessük meg a Bursa Ösztöndíjat a gazdasági helyzetre való tekintettel. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Amennyi ösztöndíjat mi adtunk nekik, annyit ad hozzá az intézmény is, nem? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. A megyei önkormányzat nem adott hozzá. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A támogatott hallgatók havi 4-5 ezer forintot kaptak. Lehetne csökkenteni ezt a havi összeget, és akkor még 
mindig segítünk azzal, hogy megkapja az intézményi támogatási részt is, de ha mi nem adunk semmit, akkor az 
intézményi részt sem kapja meg a hallgató. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor azt is meg lehet tenni, hogy a Bursa összegét csökkentjük le. Mondjuk adunk 1.000 – 2.000 Ft-ot, és az 
iskolától is kapnak mellé ugyanennyit, és akkor jobban járnak, mintha adnánk nekik egyszeri 10.000 Ft 
iskoláztatási támogatást. Maradjon minden az előterjesztés szerint. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerintem is. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjról most nem kell dönteni, majd a szeptemberi ülésen eldönti a testület, hogy 
csatlakozik-e az ösztöndíj pályázathoz, vagy sem, és ha igen, a beérkező pályázatok támogatásáról majd csak 
novemberben kell dönteni. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Utazási költségtérítést miért fizetünk, hiszen van iskolabusz, amin ingyen utaznak a gyerekek? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, de nem minden gyerek egy időben jár haza, ezért jobb, ha megveszik a diákbérletet is, és ha nem tudnak 
jönni az iskolabusszal, akkor a bérlettel jöhetnek a rendes buszjárattal. Ezt a költséget mi tovább számlázzuk a 
rétsági önkormányzatnak, és ezt kifizetik nekünk, így szól a megállapodásunk. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény  nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

76/2010. (VIII.4.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az iskoláztatással kapcsolatos 
támogatási kérdésekben az alábbiak szerint határoz: 

A) 

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében az eseti  pénzbeli szociális ellátások 
között beiskolázási segély céljából előirányzott összeg felhasználását a következők 
szerint határozza meg: 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmács községben 2010. 
augusztus 15-én állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen Tolmács településen 
tartózkodó:  
- általános iskolai oktatásban résztvevő tanulók, - beleértve a hatosztályos gimnázium 
első két osztályát és nyolcosztályos gimnázium első négy osztályát – 4.000 Ft/fő, 
- szak-és középiskola nappali tagozatos tanulói 6.000 Ft/fő, 
- 24. életévét be nem töltött főiskola és egyetem nappali képzésben résztvevő hallgatói 
5.000 Ft/fő 
beiskolázási támogatásban részesülnek.  
Középiskolában nappali oktatási formában tanulók, valamint a főiskola és egyetem 
nappali tagozatos hallgatói részére 2010. szeptember 30-ig iskolai igazolás alapján 
fizethető ki a támogatás. 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tolmácsi intézmény 
óvodájába járó óvodás gyermekek 2010.09.15-ei létszáma alapján 1.000 Ft/fő 
óvodakezdési támogatást állapít meg az Óvoda Szülői Munkaközössége számára. 
 

Utasítja a képviselő-testület a jegyzőt, hogy az iskolakezdési, illetve tanévkezdési 
támogatás kifizetéséről és a tájékoztatás hirdetőtáblán történő kifüggesztéséről 
intézkedjen. 

 
B)  
A képviselő-testület minden tolmácsi állandó lakosú és életvitelszerűen Tolmács 
településen tartózkodó 5-8. évfolyamon  általános iskolába járó tanuló részére az utazási 
költségek megtérítéseként 6.000 Ft összegű utazási költség hozzájárulást állapít meg. 

 
Határidő:  beiskolázási segély tekintetében 2010. október 30.  
      Utazási költség hozzájárulás tekintetében 2010. szeptember 15. 
Felelős:    Torma Andrea körjegyző 

 
 
 
4. Napirend  Tolmács-Bánk Óvoda Társulási Megállapodás módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérem a körjegyző asszonyt, hogy mondja el, miért szükséges a megállapodás módosítása. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Változtak a szakfeladat számok, és ez miatt szükséges a módosítás. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
Tolmács-Bánk Óvoda Társulási Megállapodás előterjesztett módosítását a szakfeladat számok változása miatt, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
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77/2010. (VIII.4.) Képviselő – testületi határozat  

 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai nevelésről való 
gondoskodás ellátására alapított Tolmács-Bánk Óvoda Társulási Megállapodását 2010. 
szeptember 1. hatállyal az alábbiak szerint módosítja. 
 
1. A Társulási Megállapodás 5. pontja helyébe az alábbi megállapodás lép: 
 
„5. A társulás által ellátott tevékenység: 

- A Társult Önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a „közoktatásról” szóló 
1993. évi LXXIX. tv-ben (továbbiakban: Ktv.) – meghatározottak alapján az óvodai 
nevelési feladatok, a gyermek napközbeni ellátása megvalósítására terjed ki a 
Tolmács Község közigazgatási területén működő Óvoda, és Bánk Község 
közigazgatási területén működő Tagóvoda közös fenntartásával. 

- A közös fenntartású Tolmács-Bánk Óvoda (továbbiakban: Óvoda) önálló jogi 
személy, mely „az államháztartás működési rendjéről” szóló 292/2009.(XII.19.) 
Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése szerint önállóan működő költségvetési szerv. 
Gazdálkodási feladatait Bánk-Tolmács Körjegyzőség (2653 Bánk, Hősök tere 11.) 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 

- A Társulás tagjai alapító jogkörükben jelen Megállapodás határozattal történő 
jóváhagyásával egyidejűleg a 292/2009.(XII.19.) Korm. sz. rendelet 10. § (6) 
bekezdésében foglaltak alapján meghatározzák, hogy a Tolmács-Bánk Óvoda 
irányító szerve: 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Bánk Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete, mely a Tolmács-Bánk Óvoda Alapító Okiratát 
kiadja s azt a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága részére a törzskönyvi 
adatok rögzítése és a módosítása érdekében megküldi, s gyakorolja a felügyeleti 
szervet megillető jogokat és teljesíti kötelezettségeit. 

 
A Tolmács-Bánk Óvoda tevékenységi körébe tartozik: Az Óvoda a Ktv-ben 
meghatározottak szerint a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig 
nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes 
óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Az Óvoda a 
gyermek hároméves korától ellátja - a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint - a gyermek napközbeni 
ellátásával összefüggő feladatokat is. 

 
Az intézmény az elfogadott és érvényben levő Nevelési Program alapján végzi 
nevelő munkáját, ezen belül:  

 
Alaptevékenysége: 

Megnevezés TEÁOR szám, Szakfeladat 
száma 

Óvodai nevelés, ellátás 85.10 
851011 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelése, ellátása 

85.10 
851012 

Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, 
ellátás 

85.10 
851013 

Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak 
komplex támogatása 

85.60 
852000 

Óvodai intézményi étkeztetés 56.29 
562912 

 
Az Intézmény az alaptevékenységhez rendelkezésre álló személyi és anyagi kapacitás 
fokozott kihasználása érdekében, nem nyereségszerzés céljából, külső megrendelő 
részére folytathat az intézmény kiegészítő tevékenységet (szolgáltatás, bérbeadás, 
termékértékesítés stb.).  
 



Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete   10/2010.(VIII.04.) jegyzőkönyve 

 8

Kiegészítő tevékenysége: 
Megnevezés TEÁOR szám, Szakfeladat 

száma 
Iskolai intézményi étkeztetés 56.29 

562913 
Munkahelyi étkeztetés 56.29 

562917 
Éttermi, mozgó vendéglátás 56.10 

561000 
Szociális étkeztetés 88.10 

889921 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 68.20 

682002 
 

Az Óvoda Bánk Község óvodás korú gyermekinek óvodai nevelését a 2653 Bánk, Kis 
utca 1. szám alatti telephelyen működő Tagóvoda működtetésével biztosítja.” 
 
2. A Társulási Megállapodás 7.2. pont utolsó mondatában meghatározott bankszámla 

helyébe a következő bankszámla és szöveg lép: „11741031-15452654 számú 
költségvetési bankszámlájára”. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Tolmács-Bánk Óvoda 
Társulási Megállapodását a fenti módosításokkal egységes szerkezetben aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
 
5. Napirend        Tolmács-Bánk Óvoda nevelési programjának jóváhagyása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Időközben megérkezett a szakértői vélemény is, amit e-mailen megküldtünk minden képviselőnek. A szakértő 
elfogadásra javasolja a programot.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Örülök, hogy jó véleményt kaptunk, bár az az igazság, hogy ezt főleg a Zsuzsa készítette el. 
 
Más hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az előterjesztettek szerint 
jóváhagyjuk a Tolmács-Bánk Óvoda nevelési programját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

78/2010. (VIII.4.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztett Tolmács-Bánk 
Óvoda pedagógiai programját jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, óvodavezető 
 

 
 
14. Napirend   Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e valakinek hozzászólása, felvetése az „egyebek” napirendi ponthoz? 
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Csehek József képviselő 
Tájékoztatni szeretném a képviselő-testületet, hogy a kisbusz oldalát meghúztam. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Azért közlekedni lehet vele, vagy nem? 
 
Csehek József képviselő 
Lehet. Csak kis sérülés. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
A volt panzió előtt az árokban nagy sárlerakódás van. Ezt már többször bejelentettem, szóvá tettem. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A tulajdonos fel lesz szólítva, hogy tegye rendbe az ingatlana előtti közterületet és árkot. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Lesz lomtalanítás az idén? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, valamikor szeptember hónapban, de még egyeztetnem kell a vállalkozóval. 
 
 
További napirendi pont és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta a napirendek 
tárgyalását. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 
 
 
 Csehek József Dudás Gergely 
 képviselő képviselő 


