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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

12/2010. számú 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2010. október 15-én 1800 órai kezdettel megtartott alakuló képviselő-testületi ülésről 

Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport u. 1. 

Az ülés vezetője: Dudás Gergely korelnök 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc    polgármester 
 Balázs János Ferenc   képviselő 
 Csehek József  képviselő 
 Dudás Gergely   képviselő 
 Hámori Imréné   képviselő  
 Torma Andrea  körjegyző 
 
Meghívottként jelen van: Tálasné Szombati Erika, a helyi választási bizottság elnöke 
   Lakosság részéről: 9 fő – mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Dudás Gergely korelnök: 
Köszönti a megjelent képviselőket, a polgármestert, a körjegyzőt, a meghívott vendéget és a lakosság 
részéről megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Csehek József 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 
 

1. A helyi választási bizottság tájékoztatója a választás Tálasné Szombati Erika 
eredményéről HVB elnök 

 
2. A helyi önkormányzati képviselők és a polgármester Torma Andrea körjegyző 

eskütétele, a megbízólevelek átadása 
 
3. A polgármester 2010-2014. választási ciklusra Hajnis Ferenc polgármester 

vonatkozó program ismertetése 
 
4. A polgármester tiszteletdíjának megállapítása Torma Andrea körjegyző 
 
5. Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, Hajnis Ferenc polgármester 

eskütétele, illetményének megállapítása 
 
6. Bizottság elnökének megválasztása                                                Hajnis Ferenc polgármester 
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1 – 2. Napirend A helyi választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, 
 a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, a 

megbízólevelek átadása 
 
 
Dudás Gergely korelnök 
Felkérem Tálasné Szombati Erikát, a helyi választási bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 
jelenlévőket az önkormányzati választás eredményéről. 
 
Tálasné Szombati Erika, a helyi választási bizottság elnöke 
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 632 fő, ebből a szavazáson megjelent 370 fő, ami 
58,54 %-os részvételi arányt jelent. 
Képviselő-választás eredménye: az urnában lévő szavazólapok száma 370, ebből érvénytelen 
szavazólap 10 db, érvényes szavazólap 360 db. Érvényes szavazatok száma összesen 1264 szavazat, a 
következők szerint: 
 Balázs János Ferenc  214 szavazat 
 Csehek József   239 szavazat 
 Dudás Gergely   196 szavazat 
 Dudásné Rudnai Krisztina 174 szavazat 
 Dudoli Ferencné    89 szavazat 
 Hámori Imréné   202 szavazat 
 Kuris Tibor     86 szavazat 
 Patzek Józsefné     64 szavazat. 
A lakosságszám alapján megválasztható képviselők száma: 4, a megválasztott képviselők száma: 4. 
Az egyéni listán megválasztott helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai: 
 Balázs János Ferenc független jelölt 
 Csehek József  független jelölt 
 Dudás Gergely   FIDESZ-KDNP jelölt 
 Hámori Imréné  független jelölt. 
A választás eredményes volt. 
 
Dudás Gergely korelnök 
Köszönöm a tájékoztatást. Tájékoztatom a képviselőket, hogy addig nem gyakorolhatják a képviselői 
jogaikat, amíg az esküt le nem tették. Megkérem a körjegyző asszonyt, hogy legyen szíves előmondani 
az eskü szövegét, és kérem képviselő-társaimat, hogy az eskü letételére álljunk fel. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 1.§ 
(2) bekezdése értelmében a települési képviselő az alakuló ülésen esküt, vagy fogadalmat tesz. Ennek 
megfelelően a szöveg végén az „Isten engem úgy segéljen!” mondat a tisztségviselő meggyőződése 
szerint mondható vagy elhagyható. Kérem, hogy az „Én” elhangzása után mindenki a saját nevét 
legyen szíves mondani.  
„Én, ............... esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi 
jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; települési 
képviselői tisztségemből eredő feladataimat a Tolmács község fejlődésének előmozdítása és az 
Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.” 
 
A képviselők letették az esküt. 
 
Dudás Gergely képviselő, korelnök 
Megkérem a választási bizottság elnökét, hogy az esküokmányt legyen szíves átadni a képviselőknek, 
és egyben megkérem a képviselőket, hogy írják alá az esküokmányt. 
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Tálasné Szombati Erika, a helyi választási bizottság elnöke és az esküt tett képviselők aláírják az 
esküokmányt. (Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Tálasné Szombati Erika, a helyi választási bizottság elnöke a képviselők részére átadta a 
megbízóleveleket. 
 
Dudás Gergely képviselő, korelnök 
Ismételten felkérem a választási bizottság elnökét, hogy ismertesse a polgármester választás 
eredményét, valamint tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 32. §-a értelmében a polgármester a megválasztását követően esküt vagy fogadalmat 
tesz a képviselő-testület előtt. Megkérem a körjegyző asszonyt, hogy legyen szíves az eskü szövegét 
előolvasni, a Polgármester Urat megkérem, hogy legyen szíves letenni az esküt. Megkérem a 
képviselő-testület tagjait, hogy az eskütétel alatt szíveskedjenek felállni. 
 
Tálasné Szombati Erika, a helyi választási bizottság elnöke 
A Polgármester-választás a következők szerint alakult: az urnában lévő szavazólapok száma 368, 
ebből érvénytelen szavazólap: 3 darab, érvényes szavazólap 365 darab. Az érvényes szavazatok száma 
jelöltenként: 

Hajnis Ferenc  242 szavazat tehát az érvényes szavazatok 66,30 %-a, 
Loksa Levente  123 szavazat,   így az érvényes szavazatok 33,70 %-a. 

A választás eredményes volt. A megválasztott polgármester Hajnis Ferenc FIDESZ-KDNP jelölt. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 1. § (7) bekezdése értelmében a polgármester a 
megválasztását követően a képviselő-testület előtt esküt, vagy fogadalmat tesz. Ennek 
megfelelően a szöveg végén az „Isten engem úgy segéljen” mondat az eskütevő 
meggyőződése szerint mondható, vagy elhagyható. Kérem, hogy az „Én” elhangzása után a 
saját nevét legyen szíves mondani.  
„Én, …….. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a 
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; 
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Tolmács község fejlődésének előmozdítása 
és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.” 
 
A polgármester letette az esküt. 
Tálasné Szombati Erika, a helyi választási bizottság elnöke és az esküt tett polgármester aláírják az 
esküokmányt. (Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Tálasné Szombati Erika, a helyi választási bizottság elnöke a polgármester részére átadta a 
megbízólevelet. 
 
Dudás Gergely képviselő, korelnök 
Most megkérem a körjegyző asszonyt, hogy mondja el a köszöntőjét. A polgármester úr az esküt 
letette, így az ülés további vezetését átadom a Polgármester részére. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Én is szeretettel és tisztelettel köszöntöm az újonnan megválasztott polgármester urat és a képviselő-
testület tagjait! Gratulálok a megválasztásukhoz!  
Tolmács településen befejeződött a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármester 
választása. Abban, hogy községünkben a választási eljárás kiegyensúlyozottan és problémamentesen 
zajlott, meghatározó szerepe volt a helyi választási bizottság pontos működésének, így ezúton is 
szeretnék köszönetet mondani a választási bizottság tagjainak, hogy munkájukkal – szabadidejük 
rovására – hozzájárultak a választás sikeres lebonyolításához. Őszintén bízom abban, hogy 
megszerzett tapasztalataikat továbbra is Tolmács község javára fogják hasznosítani. Ezen kívül 
megdicsérem és megköszönöm a bizottság mellett működő, és jegyzőkönyvvezetői feladatokat ellátó 
Vorák Lajosné kolleganő munkáját, aki precíz, pontos és hibátlan munkát végzett. 
Tisztelt Képviselő-testület! Megválasztásukkal Tolmács Község Önkormányzatának, illetve a 
Képviselő-testületnek tagjai lettek. Ezzel, mint választott képviselő, a település egészéért vállalt 
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felelősséggel kell képviselniük a tolmácsi választók érdekeit, mind a testületi üléseken, mind azon 
kívül. Másrészt, mint a képviselő-testület tagja, a képviselőknek részt kell vállalniuk a testület 
döntéseinek bizonyos fokú előkészítésében, végrehajtásában, a végrehajtás szervezésében, és 
ellenőrzésében. Fontos, hogy mindenkiben tudatosodjon az önkormányzatiság azon alapelve, hogy a 
képviselő nem egy-egy mikrokörzet, nem egy-egy egyéni érdeket, vagy kisebb közösségi érdeket kell, 
hogy képviseljen, hanem azt a települési érdekbe integrálva, az egész település érdekében, az egész 
településért vállalt felelősséggel köteles fellépni és cselekedni. Éppen ezért arra kérem a képviselőket, 
hogy minden fontos döntés előtt kérjék ki a lakosság véleményét, folyamatosan tartsák a kapcsolatot a 
választókkal, a tolmácsi lakosokkal. Ehhez hasonlóan viszont arra kérem a választópolgárokat, hogy 
keressék bizalommal a képviselőket, hiszen így juttathatják el véleményüket, észrevételeiket, az építő 
jellegű javaslataikat az önkormányzathoz. Vegyenek részt a képviselő-testület nyilvános ülésein, 
olvassák az önkormányzat honlapján közzétett testületi ülésekről készült jegyzőkönyveket, hogy 
figyelemmel kísérhessék a képviselő-testület tevékenységét, működését. Vegyenek részt a lakossági 
fórumokon, a közmeghallgatáson, a falugyűlésen, ahol közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek a 
képviselő-testület felé, megismerhetik tevékenységüket, álláspontjukat, meglátásaikat. 
Kedves Képviselők! Kérem Önöket, hogy a Polgármester Úrral együtt becsülettel és felelősséggel 
végezzék munkájukat! Bízom benne, hogy a tolmácsi képviselő-testület a továbbiakban is 
példaszerűen, nem viszálykodva, nem személyeskedve, hanem tisztelve mások esetlegesen eltérő 
véleményét, intelligens, építő célzatú hozzászólásokkal a község jelképes szekerét egy irányba tolva, a 
fejlődés irányába fog működni. 
Mindabból, amit elmondtam, talán kitűnik, hogy a képviselői munka gyakorlatilag egy társadalmi 
szolgálat, amely csak a szabadidő rovására végezhető. Ehhez a szolgálathoz kívánok kitartást, jó 
egészséget és sok sikert! Kívánom, hogy legyen kellő erejük, kitartásuk, hogy feladataiknak 
maradéktalanul eleget tudjanak tenni, és munkájukkal – esküjükhöz híven – Tolmács Község 
fejlődésének előmozdítását, a község javát szolgálják. Végezetül egy Márai Sándor idézettel zárom 
mondanivalómat: „Az életnek értelmet csak a szolgálat adhat, mellyel az emberek ügye felé 
fordulunk.” Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tisztelt Képviselő-testület, Körjegyző Asszony! Kedves Vendégek! Szeretném megköszönni az előző 
képviselő-testület, az intézményvezetők, illetve a civil szervezetek vezetőinek a segítő szándékot és 
segítséget, amit az elmúl 4 évben nyújtottak, és kapott az önkormányzat. A következő négy évre szóló 
programom ismertetése során ismétlésekbe kellene bocsátkoznom, hiszen a választást megelőzően már 
több fórumon is tájékoztatást adtam terveimről, elképzeléseimről, ezért a programomat a következő 
napirend során csak röviden ismertetném. A programom kidolgozása során a realitás talaján 
igyekeztem maradni, épp ezért remélem, hogy a terveim közül minél többet sikerül megvalósítani.  
 
 
 
3. Napirend       A polgármester 2010-2014. választási ciklusra vonatkozó programjának  
                           ismertetése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A polgármesternek lehetnek elképzelései, lehetnek tervei, de ahhoz, hogy a terveket véghez tudja vinni 
szükség van a képviselők szavazatára is. Amit a polgármester eltervez, azt a képviselőknek kell 
jóváhagyni. Én azt gondolom, hogy az elmúlt négy év tartalmasan telt el. Most nem új képviselőkről 
beszélünk, hiszen akik itt vannak, tagjai voltak az előző testületnek is, ezért remélem, hogyaz  
elkövetkező négy év is olyan tartalmas lesz, mint az előző. Nem igazán volna ildomos nagy tervekbe 
bocsátkozni. Az önkormányzatok nagy többsége azért küzd, hogy a létfenntartásuk meglegyen. Azt 
hiszem, hogy az előző négy évben sikerült tisztességesen gazdálkodnunk, és ezt szeretném folytatni a 
következő négy évben is. Az alapvető intézményeket – amik megvannak – szeretnénk továbbra is úgy 
működtetni, hogy az megfelelő és gazdaságos legyen. Természetesen vannak terveim. A nagy tervem, 
ha sikerülne megvalósítani a település vízrendezését és szennyvízkezelését. Úgy gondolom, ez a 
legfontosabb a település szempontjából. Gondolok itt a csatornázásra és a csapadékvíz elvezetésre. Azt 
gondolom, ez égetően fontos. Természetesen azokat a pályázatokat, amelyeket már megnyertünk, 
finanszírozni kell az önkormányzatnak, ami szintén nem kis feladat. A kiírásra kerülő pályázati 
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lehetőségek közül megpróbálunk olyan pályázatokat benyújtani, amit ésszerűen lehetne a falura 
ráültetni. Mindig az élet hozza magával azokat a gondokat, problémákat, amiket meg kell oldanunk, 
ezért nem szeretnék előre nagy dolgokkal előhozakodni. A fejlesztési lehetőségeket szeretnénk 
mindenképpen kihasználni. Ismerem a költségvetésünket, és amikbe belefogtunk, azokat szeretném 
megvalósítani. 
Végül nagy tisztelettel szeretném megköszöni a bizalmat azoknak, akik engem választottak 
polgármesternek, illetve azoknak is megköszönöm a szavazást, akik nem mellettem szavaztak a 
választásokon. A nemmel szavazóknak igyekszem megmutatni azt, és harcolni fogok azért, hogy az Ő 
bizalmukat is megerősítsem abban, hogy továbbra is jól működik majd a település. Mindenkinek 
köszönöm szépen, hogy eljött szavazni, ezt megteszem majd a Kisbíró újságban is.  
Köszönöm, hogy meghallgattak, meghallgattatok. 
 
 
 
4. Napirend  A polgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
 
Dudás Gergely képviselő, korelnök 
Mint korelnök, javaslatot teszek a háromtagú előkészítő bizottság tagjaira. Javaslom Balázs János 
Ferenc urat, Hámori Imréné képviselő asszonyt és Csehek József urat. 
 
További javaslat nem volt. 
 
Dudás Gergely képviselő, korelnök lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja 
az általam javasolt három személyt az előkészítő bizottság tagjaiként, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

91/2010. (X.15.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szervezeti és működési 
szabályzat alapján a polgármester illetményének meghatározására az alábbi 
képviselőkből álló ad-hoc jellegű előkészítő bizottságot választja: 
  Balázs János Ferenc képviselő 
  Csehek József képviselő 
  Hámori Imréné képviselő 
A képviselő-testület felkéri az előkészítő bizottságot, hogy tegyen javaslatot a 
polgármester tiszteletdíjára. 
 
Határidő: azonnal, a polgármesteri tiszteletdíj megállapításáig 
Felelős:    előkészítő ad-hoc bizottság tagjai 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mivel a polgármester tiszteletdíjának kérdésében érintett vagyok, a napirend tárgyalásán és a 
szavazáson nem kívánok részt venni, ezért elhagyom az ülést. 
 
A polgármester elhagyta az üléstermet. 
 
Dudás Gergely képviselő, korelnök 
Felkérem a bizottságot, ismertesse a polgármester tiszteletdíjára vonatkozó bizottsági álláspontot. 
 
Balázs János Ferenc képviselő, előkészítő bizottság tagja 
A polgármester díjazását a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3.§-a, 4. §-a, valamint 4/A. §-a szabályozza. 
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Ennek értelmében a polgármester tiszteletdíját, valamint az emelését a képviselő-testület állapítja meg. 
A polgármester tiszteletdíja az illetményalap - mely 2010. évben 38.650 Ft - és a törvényben 
meghatározott szorzószám szorzataként összegszerűen kerül megállapításra. 1000 főnél kevesebb 
lakosú település esetén a szorzószám 2,5 – 4,5 közötti lehet, ez azt jelenti, hogy az érvényes 
illetményalap alapján 96.625 Ft a minimum, és 173.925 Ft maximum összegig terjedhet Tolmácson a 
polgármester tiszteletdíja. 
A Polgármester Úrnak eddig 145.000 Ft volt a havi tiszteletdíja, javaslom, hogy ez az összeg legyen 
továbbra is megállapítva a részére. Aztán évente – amikor fizetésemelések vannak - lehet ezt 
módosítani. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Dudás Gergely képviselő, korelnök lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
elfogadja, hogy a polgármester illetménye 2010. október 3-tól továbbra is havi 145.000 Ft legyen, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

92/2010. (X.15.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló 1994. évi LXIV. törvény 4.§ és 4/A. §-a alapján Hajnis Ferenc társadalmi 
megbízatású polgármester havi tiszteletdíját 2010. október 3-tól 145.000 Ft-ban 
állapítja meg. 
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a kifizetéséről havonta, a 
tárgyhót követő hónap 5. napjáig intézkedjen. 
 
Határidő: 2010. október 3-tól folyamatos a következő módosításig 
Felelős:   körjegyző 
 

 
Balázs János Ferenc képviselő, előkészítő bizottság tagja 
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló 1994. évi LXIV. törvény 18. §-a értelmében a polgármesternek a polgármesteri tisztség 
ellátásával összefüggő, az általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A 
polgármestert – választása szerint – az előzőekben ismertetett szabálytól eltérően költségátalány illeti 
meg. A költségátalány mértéke – a képviselő-testület döntése alapján – a polgármesteri illetményének 
20, illetve 30%-a lehet. Ha a polgármester kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékéről a 
képviselő-testület a következő ülésén köteles határozni. Hajnis Ferenc polgármester részére a 
képviselő-testület költségátalányt állapított meg, melynek összege 2010. évben havi 42.000 Ft. 
Javaslatunk, hogy továbbra is 42.000 Ft költségátalányt állapítsunk meg a polgármester részére. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Dudás Gergely képviselő, korelnök lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
elfogadja, hogy a polgármester költségátalánya havi 42.000 Ft legyen, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

93/2010. (X.15.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló 1994. évi LXIV. törvény 18.§-a alapján Hajnis Ferenc polgármester 
részére a polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő szükséges költségeinek 



Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete   12/2010.(X.15.) jegyzőkönyve 

 7

megtérítésére - az érintett kérésére – 2010. október 3-tól havi 42.000 Ft 
költségátalányt állapít meg. 

A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a tiszteletdíj és a költségátalány 
kifizetéséről havonta, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig intézkedjen. 
 
Határidő: 2010. október 3-tól folyamatos a következő módosításig 
Felelős:   Torma Andrea körjegyző 

 
 
A polgármester visszaérkezett a testületi ülésre. 
 
 
 
5. Napirend        Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, eskütétele, illetményének  
                              megállapítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az alpolgármestert titkos szavazással kell megválasztanunk. Nekem, mint polgármesternek van jogom 
arra, hogy az alpolgármester személyére javaslatot tegyek. Dudás Gergely képviselő urat javaslom 
alpolgármesternek. Van-e valakinek más javaslata, hozzászólása, véleménye? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha nincs, akkor megkérdezem Dudás Gergelyt, hogy elfogadja-e a jelölést, és hozzájárul-e ahhoz, 
hogy nyílt ülésen tárgyaljuk a személyét érintő kérdést? 
 
Dudás Gergely képviselő 
Elfogadom a jelölést, és hozzájárulok a nyilvános üléshez. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A titkos szavazáshoz a szavazatszámláló bizottság elnöknek javaslom Balázs János Ferencet, a két 
tagnak pedig Hámori Imréné és Csehek József képviselőket. 
 
Más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a titkos 
szavazásoknál közreműködő szavazatszámláló bizottság elnöke Balázs János Ferenc képviselő, a két 
tag pedig Hámori Imréné képviselő és Csehek József képviselő legyen kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

94/2010. (X.15.) Képviselő – testületi határozat  

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízatásának 
időtartamára – a titkos szavazások lebonyolítására - szavazatszámláló 
bizottságot választ. 
A szavazatszámláló bizottság tagjai: 

1. Balázs János Ferenc (elnök) 
    2. Csehek József  

3. Hámori Imréné 
A szavazatszámláló bizottság ellátja megbízatásának ideje alatt a titkos szavazás 
lebonyolításával kapcsolatos teendőket. 

Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:   Szavazatszámláló bizottság elnöke 
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Dudás Gergely képviselő – érintettségére való tekintettel - elhagyta az üléstermet. 
 
Titkos szavazás lebonyolítása. A titkos szavazás eredményéről készült jegyzőkönyv jelen jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Ismertetném a szavazás eredményét: Dudás Gergely képviselő társunk 4 igen szavazattal 
alpolgármester lett. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

95/2010. (X.15.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazás 
eredményeként 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül Dudás Gergely 
képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos, a legközelebbi önkormányzati képviselők és 

polgármester választásáig, illetve ellenkező tartalmú döntésig 
Felelős:    polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Térjünk rá az alpolgármester tiszteletdíjára. Az előző ciklusban az alpolgármester tiszteletdíja bruttó 
10.000 Ft volt. Azt javaslom, hogy az alpolgármester tiszteletdíja továbbra is havi bruttó 10.000 Ft 
legyen. Van-e más javaslat? 
 
Más hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az alpolgármester 
tiszteletdíja havi bruttó 10.000 Ft legyen, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

96/2010. (X.15.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dudás Gergely 
alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 3. napjától havi bruttó 10.000 Ft-ban 
állapítja meg.  
 
A tiszteletdíj elszámolása és kifizetése havonta, a tárgyhónapot követő 
hónapban 5. napjáig történik. 
 
Határidő: 2010. október 3. napjától folyamatosan, a képviselő-testület más 

tartalmú döntéséig 
Felelős:   körjegyző 

 
 
Dudás Gergely alpolgármester visszaérkezett a testületi ülésre. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felkérem Balázs János Ferenc szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy tájékoztassa Dudás Gergelyt a 
képviselő-testület döntéséről. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Egyöntetű 4 igen szavazattal a képviselő-testület megszavazta a bizalmat. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Megköszönöm a bizalmat, és megpróbálok ennek eleget tenni. Az előző ciklusban is itt ültem, és most 
ismét megkaptam a választók bizalmát, úgy gondolom, hogy amit a becsület és a tisztesség megenged, 
mindent megpróbálok megtenni. Nem szeretném, hogy úgy teljen el ez a 4 év, hogy ne lássanak 
utánunk fejlődést. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szeretnélek tájékoztatni, hogy a havi tiszteletdíjadat bruttó 10.000 Ft-ban állapította meg a képviselő-
testület. Tehát maradt úgy, mint az előző alpolgármesternél. Most arra kérek mindenkit, hogy álljunk 
fel és megkérem az alpolgármestert, hogy alpolgármesteri minőségében is tegye le az esküt. 
Az „Én” után kérlek a nevedet mond, és szintén meggyőződés szerint lehet mondani a végén az „Isten 
engem úgy segéljen”-t. 
„Én ……… esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt 
a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot 
megőrzöm; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Tolmács község fejlődésének 
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.” 
 
Az alpolgármester az esküt letette, és aláírta az erről szóló dokumentumot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Gratulálok a megválasztásodhoz! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Köszönöm, és köszönöm mindenkinek. Ahogy az eskümben ígéretet tettem, megpróbálom ezt a 
feladatot teljesíteni. Bár úgy gondolom, hogy a polgármester mellett nem sok olyan feladat lesz, amit 
nekem kell véghez vinnem. 
 
 
 
6. Napirend             Bizottság elnökének megválasztása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az SZMSZ alapján Tolmács községnek egyetlen bizottsága van, ez a Településfejlesztési Bizottság. A 
bizottság elnökének a mandátuma szintén lejárt a ciklus végén, ezért az SzMSz szerint az alakuló 
ülésen új bizottsági elnököt kell választani, ebből a szűk létszámú testületből. Erre a posztra Csehek 
József urat javaslom. Van-e valakinek más javaslata, véleménye, hozzászólása? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Csehek József 
képviselő legyen a képviselő-testület bizottságának elnöke, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta a 
következő határozatot:  
 

97/2010. (X.15.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testület állandó 
bizottságának elnökének Csehek József képviselőt választja meg. 
 
Határidő: 2010. október 3. napjától folyamatosan, a képviselő-testület más 
tartalmú döntéséig 
Felelős:   körjegyző 
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Torma Andrea körjegyző 
Az önkormányzati törvény szerint a polgármesternek és a képviselőknek a megbízólevél átvételét 
kövezően 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenniük, és ehhez csatolni kell a közös háztartásban 
lévők – házastárs, élettárs, gyermek – vagyonnyilatkozatát is. Az ehhez szükséges nyomtatványokat 
átadom, és a mai naptól számított 30 napon belül kell leadni a kitöltött vagyonnyilatkozatokat. Aki 
nem adja le 30 napon belül, az addig nem gyakorolhatja a képviselői jogait, míg vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségének eleget nem tesz.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezzel az alakuló ülés kötelező napirendjeinek végére értünk. Esetleg van-e a vendégeknek kérdése, 
hozzászólása? 
 
Bornemisza Sándorné tolmácsi lakos 
Gratulálok a megválasztásukhoz! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönjük szépen, és igyekszünk a bizalmat megszolgálni. Én is kérem, hogy tényleg bizalommal 
forduljanak felénk. Igyekeztem minden Kisbíróban leírni, hogy bárki bármilyen ötlettel, javaslattal 
jöhet felénk. És arra kérek mindenkit, főleg az intézmény dolgozóit, hogy keressük egymást bátran, 
akár jó hírekkel vagy rossz hírekkel egyaránt. 
 
Bornemisza Sándorné tolmácsi lakos 
Nagyoroszi és Borsosberény településre Nagymarosról hozzák az ebédet, és nincsenek megelégedve 
vele. Hány főre főznek itt a konyhán? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Se Borsosoberény, se Nagyoroszi nem hordja Nagymarosról az ebédet, hanem Nőtincsről a Süllős és 
Süllős Kft-től szerzik be. Az előző képviselő-testületben már felmerült, hogy a konyhát nem bírja 
fenntartani az önkormányzat. Nem arról volt szó, hogy megszüntetjük, hanem egyre inkább nem bírjuk 
fenntartani a konyhát. Erre készítünk egy gazdasági számítást, hogy mennyibe kerül nekünk a konyha, 
és mennyi lenne akkor, ha egy külsős cégtől vásárolnánk az ebédet. Szakmai szempontból 
mindenképen bevonjuk az élelmezésvezetőt, hogy ő is elmondja a véleményét. Gazdaságilag, 
szakmailag alá kell támasztani, hogy objektíven tudja tárgyalni a képviselő-testület. Nem szándéka a 
képviselő-testületnek megszüntetni a konyhát, de nagy a valószínűsége annak, hogy szükségessé 
válhat. Jelenleg 70 ember étkeztetéséért 10 millió forintot kell  az úgymond adófizetők zsebéből 
hozzátennie az önkormányzatnak a konyhához. Azt mondom, hogy ez nagyon nagy luxus. A 
konyhánknak 120 fő a kapacitása. Úgy is készítünk majd számításokat, hogyha a konyhánk teljes 
kapacitással működik, akkor milyen az eredmény. Mindent igyekszünk nagyon objektíven kiszámolni, 
hogy valóban lássuk, hogy miről szól a dolog. Az a probléma, hogy az önkormányzatnak ez nagyon 
sokba kerül, mert ha 1-2 millióba kerülne, azt gondolom, ezt ki tudnánk gazdálkodni, de évi 10 millió 
forit nagyon sok. Ezt a testületnek egy kicsit szakmailag is át kell látni, hogy jó döntést tudjon hozni. 
Azt gondolom, hogy nekünk az a dolgunk, hogy a falut ne a csőd felé vigyük, hanem gazdaságossá 
tegyük. Még az a szerencsénk, hogy az óvodát tudjuk tartani. Az iskolát is csak társulásban tudtuk itt 
tartani. Ha annak idején sikerült volna az egyházi iskolát ide hoznunk, akkor évente 2 millió forint 
maradt volna az önkormányzat kasszájában. A szülők többsége megszavazta, hogy legyen egyházi 
iskola, viszont az egyházmegye elállt tőle, mert nem látta biztosítottnak, hogy a szülők teljes 
egészében valóban ezt akarják. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
A szülői értekezleten - ahol képviseltette magát az egyház is - a vallásos szülők egy része fel volt 
háborodva, hogy miért akarunk ide egyházi iskolát. Pedig minden maradt volna a régiben, ugyanaz a 
tanterem, ugyan az a tantestület, minden. A dolognak az a pikantériája, hogy a leghangosabben ellenző 
szülők elvitték a helyi iskolából a gyermeküket, és az egyik leghangosabb éppen a borsosberényi 
katolikus iskolába, tehát abba az iskolába, amit itt nem akartak. Így nehéz okos döntéseket hozni, és 
nehéz spórolni. Most hallom, hogy már a pedagógusokkal is baj van, amikor itt volt a püspök úr, akkor 



Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete   12/2010.(X.15.) jegyzőkönyve 

 11

pedig az volt a probléma, hogy miért akarjuk mi papokkal taníttatni a gyerekeket. Most pedig azt 
fujják a szülők, hogy baj van a tanárokkal. Így nehéz képviselni a falut. 
Ha a konyháról beszélünk, négy ember munkahelyéről, és a faluban nagyjából négy család 
egzisztenciájáról is beszélünk. Azért ezen a konyhán még jut gyümölcs és sütemény is a gyerekeknek. 
Más konyhákon ez nincs. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A konyhával kapcsolatban vannak váratlan kiadások is, mint például ma is. Felhívott az 
élelmezésvezető, hogy elromlott a robotgép, és ennek a javítása kb. 60.000 Ft. Előbb-utóbb minden  
gép elromlik, és sokat kell a javíttatásokra költeni. Ezt is számításba kell majd vennünk a döntésnél. 
Úgy gondolom, hogy le kell ülni az élelmezésvezetővel, a pénzügyes munkatárssal, a körjegyzővel, és 
ától cettig át kell beszélnünk az összes szempontot. Ha ez megtörtént, akkor lehet a testület elé hozni 
egy előterjesztést és megtárgyalni. Különben minden testületi ülés nyilvános, szívesen látunk bárkit a 
testületi üléseken. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A falugyűlésen egy nem itt született hölgy véleményét hallottam, és szerintem ez bárki számára lehet 
mellbevágó. Megemlítette azt, hogy ezen a konyhán nagyon sok idős ember is étkezik, és hogy az 
idősekkel úgy kell bánni, hogy egy idő után mi is azok leszünk. Tudok mondani olyan személyeket is, 
akik a konyhánkról étkeznek, és tudom, hogy ha nem lesz konyha, nem tud máshol étkezni. Ezt is 
majd figyelembe kell vennünk, hogy a magunk módján muszáj gondoskodnunk az idősekről és a 
rászorulókról. Nem tudom, hogy hogyan fogunk dönteni, de ezt szem előtt kell tartanunk. Amikor a 
hölgy felvetette, engem nagyon megérintett, hogy nem csak a ráfordított pénzt kell néznünk, hiszen 
annak a pénznek az elköltésével egy bizonyos erkölcsi alapot adunk a községnek is. És akármilyen 
szegény ember lett és a maga módján megnyomorodott, de mégis egy darabig gondját kell viselni. Ezt 
is vegyük figyelembe, hogy nem csak mindig az összeg nagysága számít, – itt sajnos az is óriási - de a 
dolgok úgy alakulnak, hogy sajnos mi is meg fogunk öregedni, és akkor mi is elvárnánk valamennyit. 
Én kemény diónak érzem ezt a kérdést. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A konyha bezárása nem jelenti az ellátás megszüntetését. Az étkezési ellátás megszűnése fel sem 
merülhet, mert az egy kötelező alapellátás. Az ellátás módja a kérdés, tehát az, hogy a rászorulók 
meleg ételt kapjanak, nem kérdés. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha máshonnan hozzuk az élelmet, akkor is fenn kell tartanunk egy helyiséget, ott valakinek el kell 
mosogatni, ott ki kell osztani az adagokat, takarítani kell. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Persze, egy főt alkalmazni kell. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nekem szívügyem a konyha. Igen, a pénz fontos, de fontosabb az, hogy a gyermekeink már kiskorban 
hozzászokjanak az egészséges táplálkozáshoz. Én tudom azt, hogy ezek a beszállítók – akik úgy 
hozzák az ennivalót - tízóraira, uzsonnára vagy üres kenyeret, vagy margarinos kenyeret hoznak a 
gyerekeknek. Nem fognak kapni változatos étrendet, és nem lesz repeta. Ahol így oldják meg az 
étkezést, hallottam, hogy olyan is előfordult, hogy a dolgozóknak el kellett menni a boltba kenyérért, 
hogy a gyerekek ne éhezzenek. Nagyon meg kell fontolni, és nem beszélve arról, hogy a mi konyhánk 
változatos és egészséges táplálkozást biztosít. Ez megyei szinten kimutatott, megvannak a 
véleményezések nagyon régtől. Ha valakinek ötlete van, hogy hogyan tudnánk több személyt 
beszervezni, akik befizetnének a konyhánkon, azt szívesen fogadjuk. Az idős embereknek is úgy kell 
étkezni, mint a gyerekeknek. Végül is ez a konyha értük van. Én küzdeni fogok azért, hogy a 
konyhánk megmaradjon. Én már 36 éve itt vagyok, és tudom, hogy érdemes megtartani. Azt is tudom, 
hogy sok az a 10 millió forint, de valamilyen módon megpróbálunk csökkenteni.  
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Torma Andrea körjegyző 
Nem látjuk a jövő évi költségvetést, további megszorítások várhatóak. Nagy kérdés, ha a konyha 
megtartása mellett a működéshez hitelre lesz szükségünk, akkor is fenn kell-e tartani a konyhát. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Vagy azt csináljuk, hogy toljuk magunk előtt a problémát. Tudjuk tolni magunk előtt még egy vagy 
két évig. De azt is tudjuk, hogy a nagyhal megeszi a kishalat. Azok a nagy vállalkozások, amik itt a 
környéket látják el, az biztos, hogy felfogják falni a kis önkormányzati konyhákat. Én azt is 
figyelembe szeretném venni, hogy akinek megszűnik a munkaviszonya, utána el tudjon helyezkedni. 
Nem úgy elbocsátani őket, hogy viszont látásra és le vagytok ejtve. Különben 1 fő kell, aki elmosogat, 
kiossza az ebédet, stb. Amennyiben úgy döntünk, hogy megtartjuk a konyhát, azt is meg kell mondani 
a testületnek, hogy honnan lesz erre pénz, miből gazdálkodjuk ki. 
 
Bornemisza Sándorné tolmácsi lakos 
Itt van közel az ipari park, ahol sokan dolgoznak. Nem lehetne részükre is főzni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
2006. évben az volt az első koncepció, hogy megkeressük az üzemeket. Megkerestük Borsosberényt, 
Bánkot, hogy nem vinnének-e innen ebédet. 600 Ft nálunk egy adag, ide jön egy vállalkozó, és azt 
mondja, hogy ő 500 Ft-ért adja. Ön szerint melyiket választják az emberek? Mert ő kihozza annyiból. 
A Süllős és Süllős Kft. 700 főre főz, és ők szállítanak itt a környéken. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Mondanék ehhez még egy tényt. Az ipari parkból a dolgozók éttermekbe járnak ebédelni, Bánkra, 
Rétságra, és az éttermi menü kb. ugyanannyiba kerül – 600 Ft körül - mint itt egy adag étel, és a két 
ételt, az éttermit, és az un. menzait nem lehet összehasonlítani, ebben talán egyetértünk. Tehát ugyan 
annyi pénzért étteremben ebédel.  
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Ahhoz, hogy szállítani tudjuk az élelmet, mindenféle engedélyek kellenek, ami kb. 1,5 millió forint 
kiadást jelentene. 
 
Tálas Zoltán tolmácsi lakos 
Hány főre kellene főzni, hogy jobban kijöjjünk, és ne legyen ennyire ráfizetéses? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Mindig ráfizetéses lesz, mert már a mostani eladási ár is az önköltség alatt van, tehát többe kerül az 
előállítás, mint amennyiért eladjuk. Ha többet főzünk, akkor esetleg csökken ez a rés, mert a fix 
költségek több adag ételre kerülnek szétosztásra. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kb. 600 fő. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Akkor sem érné meg, mert magas az önköltség, és sok a rezsi. Sőt, az élelmezésvezető azt mondta, 
hogy ha több emberre kellene főzniük, akkor legalább még egy embert fel kellene venni a konyhára. 
Akkor mindjárt tovább nőnek a költségek is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez nagyon nehéz, de megpróbáljuk úgy körbe járni, hogy a megfelelő döntést tudjuk meghozni. Nem 
lesz egyszerű döntés, de úgy gondolom, ebben kell a testületnek először dönteni. A jövő évi 
költségvetést még a kormány sem látja, nem hogy mi. Remélem, hogy nem kell felvennünk működési 
hitelt. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ha még tovább szorítanak minket és megmarad a 10 milliós konyha, nagyon közel leszünk hozzá. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Amiket most megnyertünk pályázatokat – ami kb. 70-80 millió forint – úgy gondolom, nem szabadna 
visszaadni az államnak, bár megtehetnénk, hogy nem valósítjuk meg a fejlesztést. Akkor is ki kellene 
fizetni a pályázatíróknak azt a kb. 4-5 millió forintot. Úgy gondolom, nem lenne szabad otthagyni ezt 
a támogatást, úgy hogy csináljuk meg, fejleszteni kell. Elmondtam a falugyűlésen is, hogy mennyit 
spóroltunk az én, és a képviselők tiszteletdíján is, de a működés sokat elvisz. Annyit tudni azért, hogy 
az új kormány is azt hangoztatja, hogy ennél több támogatást az önkormányzatok nem fognak kapni, 
mint amennyit most kaptak. Bizonyos feladatokat el szeretnének venni az önkormányzatoktól, de nem 
tudom, hogy mi lenne az.  
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Az önkormányzat pont úgy működik, mint otthon a családi kassza. Bevétel egyre kevesebb van, az 
árak pedig nőnek. Az elmúlt négy évben az önkormányzatoknak egyre kevesebb pénz jutott. 
 
 
 
További napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta a képviselő-testület ülését. 
 
 

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


