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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

11/2010. számú 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2010. szeptember 15-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 
 Csehek József képviselő 
 Dávid Imre  képviselő 
 Dudás Gergely  képviselő 
 Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
 Hámori Imréné  képviselő 
 Torma Andrea körjegyző 
 
Később érkezett: Balázs János Ferenc alpolgármester, Loksa János képviselő 
 
Meghívottként jelen van: Pénzes Klára pénzügyi csoport vezető 
 
 
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. Tájékoztatásként elmondta, hogy a két hiányzó képviselő 
jelezte, hogy később fog érkezni. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Dávid Imre képviselő és Hámori Imréné 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. Beszámoló Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi Hajnis Ferenc polgármester 
Költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
Beszámoló Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének 
I. félévi teljesítéséről 

 
2. Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének Torma Andrea  körjegyző 
       módosítása 
 
3. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Hajnis Ferenc polgármester 

Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához 
 
4. Rendezési terv módosítása Hajnis Ferenc polgármester 
 
5. Szüreti felvonulás és bál szervezése, előkészítése Hajnis Ferenc polgármester 
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6. Környezetvédelmi nap megszervezése – szóbeli megbeszélés Hajnis Ferenc polgármester 
 
7. Idősek napjával kapcsolatos megbeszélés, előkészítés Hajnis Ferenc polgármester 
 
8. Egyebek 
 
 
 
Napirend előtt  Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A gázszolgáltatás területén szolgáltató-váltásról döntöttünk, a TIGÁZ-tól átmegyünk az EMFESZ Kft-
hez, mert 10-15%-os megtakarítást tudunk így elérni. Azt gondolom, ha valamit olcsóbban tudunk 
beszerezni, az nem egy hátrány, ezért nem kértem ki a testület véleményét ezzel a váltással 
kapcsolatban. Tehát tájékoztatom a testületet arról, hogy a szerződést aláírtam az EMFESZ Kft-vel, 
mert rövid volt a határidő, és ők intézik a TIGÁZ-os szerződés megszüntetését. 
A faluház akadálymentesítése elkészült, holnap lesz egy ellenőrzésünk a VÁTI Kht. által. Ez lesz a 
záró elszámolás, ellenőrzés. Mindent átnéznek, leellenőriznek, hogy minden úgy történt-e, ahogy azt 
előírták nekünk, illetve ahogy a pályázatban leírtuk. 
A Zöld Híd programmal kapcsolatban: Úgy volt, hogy már áprilistól a program keretében zajlik a 
szemétszállítás, és a lakosságtól már áprilistól szemétszállítási díjat szednek, de ez nem valósult meg, 
mert a kiírt közbeszerzést megtámadták. Most kaptunk egy levelet, hogy a szelektív hulladékgyűjtő 
konténereket két héten belül meghozzák, és onnantól kezdve működik a szelektív hulladékgyűjtés. 
Egyébként a projekt beindult, Nógrádmarcalra hordjuk a szemetet, és olyan áron, amiről már régebben 
tájékoztattalak titeket, tehát magasabb áron, mint eddig, és nem a lakosság fizeti, hanem mi, 
önkormányzat. 

Loksa János képviselő megérkezett a testületi ülésre. 

Tehát mi fizetjük a költségeket. Amíg nincs meg a központi beszállító – aki számlázna - nem tudjuk 
áthárítani a lakosságra. 
IKSZT: A szakértőnk úgy tájékoztatott minket, hogy ma lépett hatályba az új közbeszerzési törvény, 
és egyszerűbbé fog válni a közbeszerzési eljárás. Ezt most megvárjuk, reméljük, hogy valóban 
egyszerűbb lesz. 
Az akadálymentesítési beruházás során olyan pénzügyi zavarba került az önkormányzatunk – 
köszönhető a volt kultúrházat ért viharkárnak – hogy áthidaló hitelt kellett felvennünk, ameddig a 
támogatási összeg megérkezik. Kértünk három árajánlatot, és Bánk önkormányzatáé volt a 
legkedvezőbb, ezt vettük igénybe és ki tudtuk fizetni az akadálymentesítés kivitelezési költségét. Most 
már a megítélt pénzünket várjuk. 
A volt kultúrházat ért viharkár helyreállítására a vállalkozónak kifizettünk 1.886.000 Ft-ot. A biztosító 
a napokban utalt át részünkre 1.036.000 Ft-ot. Megérkezett a levél is, hogy miért ennyit fizettek. A 
levélben az szerepelt, hogy 10.000 Ft-os önrészt levonva, a biztosításunk alapján ennyit utalnak a 
számlánkra. Egy levélben kértem részletes magyarázatot arra, hogy miért csak ennyi az összeg, hiszen 
a kárunk nem ennyi volt. Most várom a válaszukat. Igaz már az is jó, hogy jött valamennyi pénz, de 
úgy képzeljétek el, hogy minden nap felhívtam a biztosítót, így sikerült megsürgetnem az utalást. 
Remélem, hamarosan a különbözet is meg fog érkezni. 
Az alapítványunk által egy pályázat van benyújtva a faluközpont kiépítése, és ezen belül szeretném, ha 
a tájház kialakítása is megvalósulna. Az egyház pedig pályázott a hitéleti központ kialakítására. 
Pénteken lesz ezekkel kapcsolatban a bejárás. Magdi, neked itt kell lenned az alapítvány részéről, és 
természetesen a Plébános Úrnak az egyház részéről. Azért nyújtok segítséget, mert az alapítvány és az 
egyház is engem jelölt meg projekt-menedzserként. 
A kisbolt mellett a járda le van zárva, mert az ott lévő épületről leomlott valamilyen kémény, és a 
járdára dőlt. A Nógrádi Erdőkémia Kft. tulajdonában van ez az épület, és arról tájékoztattak, hogy 
megkapták rá a bontási engedélyt, és napokon belül megkezdik az épület bontását. Addig kérik a 
türelmünket a járdalezárás miatt. 
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Dósa Károly Alkotmány u. 43. szám alatti lakos kéri a bontási engedélyének a meghosszabbítását - 
mivel arra a területre, amire át szeretné helyezni a jelenleg önkormányzati területen lévő építményeit - 
még nem kapott meg minden engedélyt. Az a kérése, hogy addig hagy maradjon ott, amíg a másik 
területre nem tud építeni. Addig is az átjárást biztosítja a mellette lévő úton, az emberek tudnak arra 
közlekedni. 
 
Loksa János képviselő 
Mondott valamilyen határidőt? Nem mindegy, hogy meddig húzza az időt.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, csak annyit mondott, hogy amíg nem rendeződik a helyzet. Adjunk neki fix időpontot. Ebben az 
esetben viszont, ha valami miatt – pl. nem kapja meg az építési engedélyt - nem tudja teljesíteni, még 
meg is büntethetik. Ezt mérlegelni kell. Erre térjünk vissza az Egyebek napirendi pontnál. 
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Kérdés nem volt. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a polgármester 
beszámolóját. 
 
 
 
1. Napirend Beszámoló Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről 
  Beszámoló Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felkérem Pénzes Klára pénzügyi csoportvezetőt, hogy válaszoljon a felmerülő kérdésekre, és ha van 
szóbeli kiegészítése, tájékoztasson minket. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoport vezető 
A legnagyobb hangsúly ott van, ahol a teljesítési adatok nem 50% körül alakultak. Ezeken a 
területeken lépnünk vagy gondolkodnunk kell. Az iparűzési adónál látható, hogy sajnos 
alulteljesítettük az I. félévet, és várhatóan az éves teljesítés is a tervezett alatt marad. Bízunk benne, 
hogy jövőre jobb lesz. A kintlévőségeink behajtása nagy részben megtörtént. Az állami támogatások 
rendben vannak. Tárgyi eszközök értékesítésénél túlteljesítés látszik, mivel ide nem terveztünk 
bevételt, és mégis történt értékesítés. Illetve az idén lezárul az Alkotmány utca végén lévő telkek 
értékesítése, és további bevételünk keletkezik. A működési célra kapott pénzeszközeink is 
megfelelően alakultak. 
A kiadásainknál – eltekintve a vihar okozta kár nem várt kiadásaira – nincs különösebben olyan 
esemény, amire azt mondanám, hogy ki kellene térnünk.  
A kiadásoknál a felhalmozási kiadásokon belül a kastély megvásárlása nem valósult meg, és úgy néz 
ki, hogy az idén már nem is fog. Ide volt még tervezve a faluház akadálymentesítéséhez vállalt önrész. 
Én azt látom, hogy takarékosan gazdálkodtunk az I. félévben, és a II. félévben is csak így tovább. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Az 1. számú melléklet működési kiadások 3. sorát kicsit túlteljesítettnek találom. A részmunkaidős 
foglalkoztatás 156,76 %-os. Ez nem okoz problémát? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoport vezető 
Ott nincs semmi gond. Ez a munkavégzéshez kapcsolódó juttatás. Itt a kereset-kiegészítések 
szerepelnek. Ez a régi 13. havi juttatás helyett van, most ezt kapják a dolgozók, ez az un. kereset 
kiegészítés. Ezt a kereset-kiegészítést az idén két alkalommal adták, januárban és áprilisban. És mivel 
év közben lett egy részmunkaidősünk, akinek nem volt betervezve kereset kiegészítése, ezért 
mutatkozik túlteljesítés. Ez rendben van így. 
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Dudás Gergely képviselő 
Köszönöm. Ennek ellenére azt merem mondani, hogy összességében a kiadások %-os aránya nagyon 
jó. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoport vezető 
Igen, ez így van. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amúgy is bejött egy csomó apróbb kiadás, amit nem terveztük be. Elromlott a bojler, a mosógép, stb. 
 
További  hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat  nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
elfogadja az önkormányzatunk I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolót és határozati javaslatot, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

80/2010. (IX.15.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi 
I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  

A képviselő-testület a költségvetés első féléves teljesítését 50.118 e Ft 
bevétellel; - ezen belül: 

működési célú bevétel    15.315 e Ft, 
támogatási bevétel    13.181 e Ft, 
felhalmozási bevétel         571 e Ft, 
pénzügyi befektetések bevétele        304 e Ft, 
működési célú pénzeszköz átvétel      3.340 e Ft, 
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel      3.450 e Ft, 
támogatási kölcsönök bevétel           48 e Ft, 
előző évi költségvetési kiegészítés       903 e Ft, 
pénzmaradvány igénybevétel   13.006 e Ft 
jóváhagyja. 
 
A költségvetés első féléves teljesítését 38.476 e Ft kiadással; - ezen belül: 
működési kiadás      29.902 e Ft, 
 - ebből: személyi jellegű kiadás   13.632 e Ft, 
munkaadó járulékai      3.836 e Ft, 
dologi kiadás     11.307 e Ft, 
egyéb folyó kiadások       1.127 e Ft, 
társadalom- és szociálpolitikai juttatások    2.784 e Ft, 
ellátottak juttatásai         105 e Ft, 
felhalmozási kiadások         854 e Ft, 
végleges pénzeszköz átadás működési céllal   4.831 e Ft, 
jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   - 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztésben szerepel a körjegyzőség I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló is, és ehhez 
kapcsolódik  egy második határozati javaslat. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés? Klári, van-e 
hozzáfűzni valód? 
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Pénzes Klára pénzügyi csoport vezető 
Különösebb nincs. Talán annyit, hogy rendben zajlott minden kifizetés, illetve még a választási 
kiadások lesznek. A körjegyzőség dolgozóinak a bér- és járulék kifizetések rendben zajlottak, 
megfelelő ütemben. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat  nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
elfogadja a körjegyzőség I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolót és határozati javaslatot, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

81/2010. (IX.15.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács 
Körjegyzőség 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  

A képviselő-testület a költségvetés első féléves teljesítését 12.665 ezer Ft 
bevétellel; - ezen belül: 

intézményfinanszírozás    11.779 ezer Ft, 
működési célú bevétel            7  ezer Ft, 
működési célú pénzeszköz átvétel       519 ezer Ft, 
pénzmaradvány igénybevétel        360 ezer Ft 
jóváhagyja. 
 
A költségvetés első féléves teljesítését 11.694 e Ft kiadással; - ezen belül: 
működési kiadás                 11.694 ezer Ft, 
 - ebből: személyi jellegű kiadás    8.909 ezer Ft, 
munkaadó járulékai     2.309 ezer Ft, 
dologi kiadás         338 ezer Ft, 
egyéb folyó kiadás        138 ezer Ft 
jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   - 

 
 
 
2. Napirend Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ismételten felkérem Klárit, hogy szóljon néhány szót a költségvetés módosításáról. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoport vezető 
A bevételeknél számba vettük a telekértékesítéseket. A megkötött szerződés értelmében még be kell, 
hogy folyjék bizonyos összeg az idei évben. Ennek az árbevételét irányoztuk elő a módosításban, 
illetve annak a bevételét, ami az első féléves értékesítésből befolyt. A rövid lejáratú hitel felvételét 
szintén előirányoztuk, amit Bánk Önkormányzata nyújtott Tolmácsnak. Ennek a bevételi és kiadási 
oldalát is beépítettük az előirányzatba, hiszen ha sikerül a pályázati pénzt lehívni, akkor ezt az 
összeget az idén még vissza is tudja fizetni az önkormányzat Bánknak. Reméljük, hogy a támogatást le 
tudjuk hívni az idén, mert ha nem, akkor a kiadási oldalát át kell vinni a következő évi költségvetésbe. 
Jelentősebb bevételi változás még a kistérséggel kapcsolatosan jelentkezik az iskolabusz szolgáltatás 
átadása miatt. Az így kieső támogatási összeget levettük az előirányzatok közül. Ezen kívül a 
mozgókönyvtárra sem adnak annyi támogatást, amennyit beterveztünk. Örüljünk most annak is, amit 
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kapunk, próbáljuk meg így felfogni. EU forrásból fejlesztési célú támogatás bevétel, mely a faluház 
akadálymentesítési bevétele. Ennek kiadási párja is van. A viharkárból fakadó kiadásunkat bevételként 
is beterveztük, hiszen a biztosító megtéríti a számunkra. Iparűzési adónál csökkenés mutatható, ezért 
csökkentettük a bevételt. Átvett pénzeszközként tettük be a bérekkel kapcsolatos támogatást. Eddig 
azért nem volt betervezve, mert nem tudtuk a támogatás pontos összegét. Az óvodai nevelésnél egy kis 
plusz van, 344.000 Ft-tal meg tudtuk növelni az eddigi tervezett támogatást. A hitelre később térnék 
rá. 
A kiadásoknál: a hulladék szállítás költsége sajnos plusz kiadást jelent, ennek beterveztük a kiadási 
oldalát. A többi módosításról pedig már beszéltem. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Be van tervezve – mint látjátok – 2.600.000 Ft-os hitelfelvétel. Erre azért van szükség, hogy ha 
minden betervezett kiadás megvalósul, akkor is tudjon működni az önkormányzat. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Én azt látom, hogy évről-évre egyre jobban csökkentek a tartalékaink. Mit lehetne ez ellen tenni? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoport vezető 
Az igazság az, hogy a működési bevételünk alatta van a kiadásunknak. Tehát ha nem csinálunk 
semmit, csak vagyunk, már akkor sem tudunk kijönni belőle. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Most igazán szükségünk lett volna az iparűzési adóbevételre. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért gondoljatok arra is, hogy ha minden maradt volna úgy, ahogy az előző ciklusban – pl. képviselői 
tiszteletdíjak, főállású polgármester - akkor most hol tartanánk? Nem biztos, hogy fel kell vennünk a 
működési hitelt. Az iparűzési adó az egyik legfőbb bevételünk, ezen belül pedig a Nógrádi Erdőkémia 
Kft. a legnagyobb adózónk, de köztudott, hogy a cég 1 éve nem igazán fizetőképes, problémákkal 
küzd. Nem rég tájékoztatott a tulajdonos, hogy a cég kapott egy „tőke injekciót”. Reméljük, helyre áll 
a rend. Úgy néz ki, hogy ide fog települni még egy cég, tavasszal kezdik meg az építkezést. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
elfogadja az előterjesztett költségvetés módosítást, és ennek megfelelően a rendelet-tervezeteben 
szereplő 100.422 ezer Ft költségvetési bevételi és kiadási főösszeget, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta rendeletét:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2010. (IX.17.) 
önkormányzati rendelete 
 
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról 
 
(A rendelt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kettes napirendi ponton belül tárgyaljuk a körjegyzőség költségvetésének módosítását is. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoport vezető 
Pici dolgok szerepelnek benne. A választásokra kapott pénz valamivel meghaladta, mint ami az eredeti 
előirányzatban szerepelt. Egy kicsi díjbevételünk is keletkezett, illetve pénzmaradványunk. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Itt szeretném elmondani, hogy a környező települések – egy pár kivitelével – működési hitelből 
kénytelenek „megélni”. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
elfogadja a körjegyzőség költségvetésének módosítását a határozati javaslat alapján, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

82/2010. (IX.15.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács 
Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének alábbi táblázat szerinti módosítását 
elfogadja, a Körjegyzőség költségvetésének módosított főösszege 25.662 ezer 
Ft.  

 
Változás Előirányzat változások 

Növekedés Csökkenés 
Összesen

841114 Országgyűlési 
képviselőválaszt.     11 000
464221 Működési célú pénzeszköz 
Átvétel fej.kez.szervtől 11 000     
841126 Önkormányzat Igazgatási tev.     367 000
91121 Igazgatási szolg. díjbevétele 7 000     
98121 Pénzmaradvány igénybevétele 360 000     

Bevételi színvonal változása: 378 000   
 

Változás 
Előirányzat változások 

Növekedés Csökkenés 
Összesen 

841114 Országgyűlési képviselők 
választása     11 000
512211 Köztisztviselők jutalma 21 000     
516221 Részmunkaidőben foglalkozt. 
köztisztviselő Mv.juttatása 2 000     
53121 Nyugdíjjárulék teljesítése   32 000   
531221 Természetbeni eü. járulék   2 000   
531223 Munkaerőpiaci járulék   1 000   
5332 Egészségügyi hozzájárulás 41 000     
5432 Irodaszer, nyomtatvány 17 000     
552299 Egyéb kisebb kiadások   8 000   
561211 Vásárolt term. és szolg. Áfa   4 000   
56221 Belföldi kiküldetés   13 000   
56223 Reprezentáció   10 000   
841126 Önkorm. igazgatási tev.     7 000
511211 Köztisztv. alapilletménye   8 000   
512271Köztisztv. keresetkieg. telj.   15 000   
513291 Köztisztv. egyéb juttatása 23 000     
514291 Köztisztv. költség tér és hj.   199 000   
516211 Részmunkaidőben 
foglalkoztatott köztisztviselő 
rendszeres személyi juttatásai   28 000   
516221 Részm. fogl. közt. ker. kieg. 2 000     
516231 Részm ktv. sajátos juttatása 26 000     
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516241 Részm. ktv. költségtér. és hj.   77 000   
53121 Nyugdíjjárulék teljesítése   187 000   
531243 START kártyával rend. utáni 
20% 80 000     
5332 Egészségügyi hozzájárulás 12 000     
5342 Táppénz hozzájárulás 95 000     
552298 Értékbecsl., térképészeti kiad. 7 000     
57221 Munkáltató által fiz. SZJA 276 000     
Tartalék 360 000   360 000

Kiadási színvonal változása: 378 000   
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 

 
 
3. Napirend  Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. 

évi fordulójához 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
El kell döntenünk, hogy az idén is csatlakozunk-e a felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez, vagy sem. 
Kérdés, vélemény? 
 
Loksa János képviselő 
Úgy gondolom, hogy ez egy dicséretes, jó dolog. Bár már előbb bevezetésre került volna. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért vezettük be, hogy a fiatalokat itt tartsuk a faluba, erre kettő végzett elment. 
 
Loksa János képviselő 
Én támogatom a csatlakozást. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

83/2010. (IX.15.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak 
megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni 
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi 
fordulójához. 
Tolmács Község Önkormányzata a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójának 
Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása után maradéktalanul az Általános 
Szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
 
Határidő: 2010. szeptember 30. 
Felelős:   polgármester 
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4. Napirend  Rendezési terv módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A jelenleg érvényes településrendezési tervünkben a külterület beépíthetősége 30%, ezt kellene 50%-
ra módosítani, hogy az ide települni szándékozó vállalat oly mértékben tudjon építkezni a 
tulajdonában lévő területre, ahogy a működéséhez szükséges. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Megvette már azokat a területeket? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, már a tulajdonukban van, és most van folyamatban a művelés alóli kivonás. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Felvállalják a rendezési terv módosítás költségeit? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Minden költséget felvállalnak. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
elfogadja, hogy a határozati javaslat szerint módosításra kerüljön a településrendezési terv részét 
képező külterületi szerkezeti terv, és a maximális beépíthetőség 50%-ban kerüljön meghatározásra, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

84/2010. (IX.15.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Tolmács 066, 
067, 068, 069 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonosainak a Tolmács 066, 067, 
068, 069 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósítani tervezett ipari gazdasági 
üzem építésére és működtetésére irányuló projekt megvalósítását. 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy a 
helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 2/2003. (II.13.) 
rendeletét, valamint a településrendezési terv részét képező külterületi 
szerkezeti tervet módosítani kívánja úgy, hogy a Tolmács 066, 067, 068, 069 
helyrajzi számú ipari gazdasági területekre vonatkozó legnagyobb beépítettség 
50 %-ban kerüljön meghatározásra. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a település helyi 
építési szabályzatára és szabályozási tervére vonatkozó önkormányzati rendelet, 
valamint a külterületi szerkezeti terv fenti ingatlanok vonatkozásában történő 
módosítását a képviselő-testület ezen határozata alapján készítse elő, a rendelet 
módosításához szükséges szakhatósági egyeztetéseket folytassa le, és a rendelet 
módosítására, valamint a szerkezeti terv módosítására vonatkozó javaslatot 
terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határidő: tervezés és eljárás megindítása: azonnal 
Felelős:   polgármester 
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5. Napirend Szüreti felvonulás és bál szervezése, előkészítése – szóbeli megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Október 2-án 14.00 órakor kezdődik a szüreti felvonulás, este 20.00 órától pedig a bál. Úgy néz ki, 
hogy mindent – felvonulókat, lovasokat, hintót, zenekart, stb. - sikerült elintéznünk. Most már csak a 
jó időt várjuk. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt, a képviselő-testület a polgármester 
tájékoztatását elfogadta. 
 
 
 
6. Napirend  Környezetvédelmi nap megszervezése – szóbeli megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A környezetvédelmi nap évek óra megszervezésre kerül évente kétszer, közösen a polgárőrséggel. Azt 
el kell ismerni, hogy annak idején a polgárőrök kezdték el ezt a hagyományt. Én október közepei 
időpontot tartanék megfelelőnek, egy szombati napot. Október 9? Vagy legyen egy héttel később? 
 
Dudás Gergely képviselő 
Szerintem október közepétől ne legyen később. Onnan már jöhetnek a rossz idők. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor ha rám bízzátok, egyeztetek Csáthy Rudolf polgárőr elnökkel. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a polgármester javaslatával. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A környezetvédelmi nappal kapcsolatban a felmerülő költségek viseléséről nem kell dönteni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
50-50%-ban szoktuk vállalni a kiadásokat a polgárőrséggel megosztva. Szerintem most is legyen így. 
 
Dávid Imre képviselő 
Ha zsák kell, az idén is állom. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az jó lesz. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
elfogadja, hogy a környezetvédelmi nap költségeinek 50%-át vállaljuk fel, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

85/2010. (IX.15.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az őszi környezetvédelmi 
napon résztvevők ellátásával (ital, és némi étel, pl. virsli) járó költségek 50%-át 
az önkormányzat 2010. évi költségvetése terhére biztosítja. A képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Polgárőr Egyesület elnökével egyeztetve 
határozza meg az őszi környezetvédelmi nap időpontját. 
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Határidő: 2010. október 16. 
Felelős:   polgármester 
 

 
 
7. Napirend  Idősek napjával kapcsolatos megbeszélés, előkészítés – szóbeli megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
November az idősek hónapja. November 12-ét néztem ki, hogy megfelelő időpont lenne az idősek 
napi rendezvényünk megtartására. Ez egy pénteki nap. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ez az iskolai szünet után van? Mert azt kérték az iskolások, hogy a szünet után legyen, mivel a műsort 
az iskolások adják, és fel kell készülni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tudom, hogy mikor van az őszi szünet. 
 
Csehek József képviselő 
Pénteken akarjuk megrendezni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mindig is pénteken volt. 
 
Hámori Imréné képviselő 
12-e november második hetén lesz, szerintem ez jó időpont. Úgy tudom, hogy az első hét lesz a 
szünet, így jut egy hét a szerepgyakorlásra. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt gondolom, hogy ismét úgy kellene megszerveznünk, hogy a költségek minimálisak legyenek. Bár 
ez már választás utánra esik, nem biztos, hogy mi leszünk a következő ciklusban. Van tánccsoportunk, 
van népdalkörünk, az iskolások is fellépnek, nem kell ide előadóművészeket hívni drága pénzért, 
szerintem elég a saját műsorunk. Megkérjük Bubori Istvánt, hogy zenéljen nekünk. Úgy gondolom, 
hogy a költségeket ne mi határozzuk meg. 
 
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 idősek napját 2010. november 12-én tartsuk, és a költségeket az új testület 
határozza meg, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

86/2010. (IX.15.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az idősek napi rendezvény 
időpontjaként 2010. november 12-ét tűzi ki. 
A képviselő-testület az idősek napi rendezvény műsorát – amennyiben később 
eltérő tartalmú döntés nem születik - meghívott vendégművész fellépése nélkül, 
a tolmácsi néptánc csoport, népdalkör és iskolások műsorával kívánja 
megrendezni. 
 
Határidő: 2010. november 12. 
Felelős:   polgármester 
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8. Napirend   Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Borsosberény önkormányzata augusztus hónapban megkeresett engem, hogy szükségük lenne a mi 
kisbuszunkra. Annyi gyermek jár már a katolikus iskolába a környékről, hogy nem tudják ellátni a 
szállításukat. Kérték, hogy valami korrekt árat határozzunk meg a részükre. Pénzes Klárival 
átbeszéltük, kiszámoltuk a költségeket, és úgy gondolom, hogy érdemes bevállalnunk a bérszállítást. 
Úgy egyeztem meg a polgármester úrral, hogy kilométerenként 65 Ft-ot fizet ebben a hónapban. Ha 
magasabb összeget mondtam volna nekik, biztos, hogy nem vennék igénybe. Ez egy ideiglenes 
megoldás lenne, mert Rétsággal szeretnének egy végleges megállapodást kötni. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Már szállítunk is? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Két nappal iskolakezdés előtt kerestek meg. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Erről határozatot kell hoznia a képviselő-testületnek. A 65 Ft-nak Áfa-ja is van! 65 Ft + áfa? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor még rájön az Áfa. 
 
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 65 Ft + Áfa/km áron szállítsuk a borsosberényi iskolásokat, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

87/2010. (IX.15.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a Borsosberény Község 
Önkormányzata (2644 Borsosberény, Petőfi út 155.) kérelmére a borsosberényi 
Szent Márton Katolikus iskolába bejáró tanulók szállítására, valamint egyéb 
iskolai célú (pl. iskolai kirándulás, tanulmányi verseny) gyermekszállításra az 
önkormányzat tulajdonában lévő LMD 401 forgalmi rendszámú Fiat Ducato 2.3 
MJet típusú személygépjárművet kilométerenként 65 Ft + áfa díj ellenében 
bérszállításra biztosítja. A személygépjárművet kizárólag az önkormányzat 
alkalmazásában lévő, a gépjármű vezetésére feljogosított személy vezetheti. A 
Szent Márton Katolikus Általános Iskola az igénybevétel alapján kiszámlázott 
szállítási díjat köteles a számlán meghatározott határidőre Tolmács Község 
Önkormányzat bankszámlájára átutalással megfizetni. 
 
Határidő. a szolgáltatást igénybe vevő kérelmező igénye szerint 
Felelős: polgármester 
 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Döntsünk Dósa Károly kérelméről, amit az ülés elején említettem. Beérkezett a kérelem, szeretnénk 
határidő szabni? 
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Loksa János képviselő 
Én mindenképpen szabnék határidőt. Lehet ez egy távolabbi időpont is, de legyen meghatározva, mert 
mi van, ha 3-4 évig is elhúzódik ez az ügy? 
 
Dávid Imre képviselő 
Így van. Valami ösztönözze őt is arra, hogy minél előbb áttelepüljön az utunkról a saját területére. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben. Egyet értek a határidő megszabásával. Mi legyen a határidő? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Felolvasnád a kérelmét? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Természetesen felolvasom: „Tisztelt Önkormányzat! Az Alkotmány utca 43. számú ház mellett lévő 
engedély nélküli épület lebontási idejének meghosszabbítását kérelmezem. Melynek okai: még a 
másik épülethez szükséges engedélyezések elhúzódnak. Az épület mellett az úton az eljárás biztosított. 
Megértésüket köszönöm. Tisztelettel: Dósa Károly”. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester megérkezett a testületi ülésre. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Tehát nem ír semmiféle határidőt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mi legyen a határidő? Javaslatot kérek. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Április legyen, akkor már jobb az idő. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Én 8 hónapot javaslok. Lassan tél lesz, ne hozzuk őt lehetetlen helyzetbe. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor május végéig adjunk haladékot. 
 
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 Dósa Károly részére 2011. május 31-ig meghosszabbítsuk a melléképületek lebontásának 
határidejét, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül meghozta a 
következő határozatot:  
 

88/2010. (IX.15.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete felszólítja Dósa Károly 
tolmácsi lakost, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 238/23 helyrajzi 
számú külterületi földúton lévő építményét legkésőbb 2011. május 31-ig bontsa 
le, a bontást követően az építmény altalaját és környezetét állítsa helyre oly 
módon, hogy a földúton való közlekedés biztosított legyen. 
 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős:   polgármester 
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Dudás Gergely képviselő 
Mindenki tudja, hogy a bolt melletti épület teteje ledőlt, melynek a tulajdonosa a Nógrádi Erdőkémia 
Kft. Egyet értek a járda lezárásával, mert az épület balesetveszélyes. Ennek az épületnek nem most 
kezdett el romlani az állaga, és hallottam, hogy a volt üzemi területen belül másik épületnek is 
leomlott a teteje. A járda lezárásával viszont iskolás gyerekeket kényszerítünk az úttesten való 
közlekedésre. Szabjunk határt, hogy mennyi ideig tarthatják lezárva a járdát, mert így hónapokig 
eltarthat ez az állapot. Az előtető már egy hónapja ledőlt, tudták a tulajdonosok, hogy milyen 
állapotban van az épület. Javaslok lebontási határidőt megállapítani. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A műszaki igazgató – Balázsi Zoltán – arról tájékoztatott, hogy már régebb óta megvan erre az 
épületre a bontási engedély. Most kidőlt, ami kidőlt és most kezdenek mozgolódni, intézkedni. Azt 
mondta a Balázsi Zoltán, hogy minél előbb szeretnék lebontani. Már van egy árajánlatuk, de még 
szeretnének kettőt bekérni, hogy a legolcsóbbat választhassák ki. Én egy hónap határidőt javaslok, de 
kérek más javaslatot is. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Jó az egy hónap, de ha letelik és még mindig le lesz zárva a járda, szabjunk ki közterület használati 
díjat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben. És az a kérésünk, hogy minél előbb kezdjék meg a bontási munkákat. 
 
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 Nógrádi Erdőkémia Kft. megromlott állagú épülete miatt bekövetkezett járda lezárást 
2010. október 15-ig engedélyezzük, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

89/2010. (IX.15.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nógrádi Erdőkémia 
Kft. megromlott állagú épülete miatt a Tolmács, Tolmácsi út 108. 
házszám előtt bekövetkezett járda lezárást 2010. október 15-ig 
engedélyezi. 
 
Határidő: 2010. október 15. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
Dávid Imre képviselő 
A 2-es bekötőúttal történ valami a sárfelhordás óta? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Az Agroméra Zrt. nem reagált a megkeresésre, és írtam egy hivatalos levelet a Magyar 
Közútkezelő Zrt-nek, melyre azt a választ kaptam, hogy azt ki kell betonozni. Felhívtam őket és 
elmondtam nekik, hogy az már megtörtént, csak ki kellene tisztítani az átereszt, mert eltömődött. 
Szerintem most a közútkezelő fog pereskedni az Agroméra Zrt-vel. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Tiszta kátyú az egész úttest, ezért az autók lehúzódnak az út szélére, és betapossák, eldugítják az 
átereszt. Ez a Közútkezelő „sara”, mert ha megcsinálták volna a kátyúzást, nem történne ez. 
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Hámori Imréné képviselő 
Az iskolások, óvodások színház látogatásakor igénybe vehetjük-e a kisbuszt Rétságra? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Természetesen! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Köszönjük szépen. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
A Tolmácsi úton már rég óta árok probléma van. Nem lehetne vele valamit kezdeni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De lehet. Fel kell szólítani a lakókat, mert a rendeletünk alapján a lakók kötelesek tisztántartani. Most 
alkalmazni fogunk még két közhasznú dolgozót, ugyanis a Béke utcában is árok problémák vannak – 
egyáltalán nincs árok - és ott kiásatjuk az árkot a közmunkásokkal. Különben a vízelvezető árkok 
felújítására megvannak a terveink, de még nem írtak ki erre vonatkozóan pályázatot. Ezt igazából a 
szennyvízelvezetéssel együtt lenne érdemes kivitelezni. 
 
Mivel ez az utolsó képviselő-testületi ülésünk, mindenkinek sok sikert kívánok a választásokon, akik 
pedig nem indultak, azoknak köszönöm szépen az eddigi munkát! 
 
 
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. 
 
 
 
 
 Dávid Imre Hámori Imréné 
 képviselő képviselő 
 


