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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

14/2010. 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2010. november 10-én 1600 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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 
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Balázs János Ferenc képviselő 
 Csehek József képviselő 
 Hámori Imréné képviselő  
 Torma Andrea körjegyző 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket. 
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 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendeket egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalja: 
 
Napirend  

Napirend előtt 
• Tájékoztatás  a szennyvíz-csatornázás pályázati lehetőségéről   

Előadó: Hajnis Ferenc polgármester 
 
1. A szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
2. Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása a Zöld Híd Régió Kft. által 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
Napirend előtt   Tájékoztatás a szennyvíz-csatornázás pályázati lehetőségéről 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ismét felszínre került a szennyvíz-csatorna hálózat megvalósítása, ezért a napokban Szlovákiában jártam, mert találtam 
egy települést, akikkel összefogva tudnánk pályázni az úgynevezett HU-SK programban, majd ha kiírásra kerül. A 
szlovák település hasonló kaliberű a miénkhez, 700 fős, Ipolyvisk, itt van a határ mentén. Ma délelőtt hívott fel az 
ottani polgármester, hogy utána nézett ennek a programnak, és az az információja, hogy december 1-jétől ki lesz kiírva 
a pályázat. Rá egy órára hívott a szentei polgármester ugyanezzel az információval, aki ebben a programban már nyert, 
és szintén rá egy órára hívtak a pályázatírók, hogy ők is úgy tudják, hogy december 1-jétől lehet pályázni. Két 
akadálya van ennek a hátáron átívelő pályázati lehetőségnek: az egyik az anyagi akadály, mivel a maximálisan 
elnyerhető támogatási összeg 2 millió euró, és ebből nem jönne ki a két település szennyvízberuházása. Erről még 
egyeztetnünk, tárgyalnunk kell. A másik tényező, hogy Szlovákiában november 27-én lesznek a helyhatósági 
választások, nem tudjuk, hogy ki lesz a polgármester, bízunk benne, hogy a jelenlegi polgármester marad. Elvileg 
működhetne a dolog, nekik is kész terveik vannak. Az a probléma, hogy közös pályázat esetén 1-1 millió euróval nem 
sokra megyünk. Egyeztetni kell a mérnökökkel is, hogy mi az, amit a költségekből csökkenteni tudunk, vagy esetleg 
más forrásból lehet-e még hozzá támogatást nyerni. Ezeket még át kell beszélni. Egyébként a támogatáshoz még hozzá 
jön az 50 millió Ft önerő, amit a lakosság által fizetett lakástakarékpénztár útján kapunk. 
 
Csehek József képviselő 
Sokan nem fizetik az erre megkötött LTP-t. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Azoknak majd egy összegben kell megfizetniük a közműfejlesztési hozzájárulást. A lakossághoz még hozzá jönnek a 
vállalatok is. A lényeg, hogy ez jó hír, hogy várhatóan decemberben lehet pályáznunk. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Én is rátaláltam egy pályázati kiírásra, meg is örültem, hogy épp a kisközségünkre van kiírva, de a végén kiderült, 
hogy miránk nem vonatkozik, csak 2.000 lakos felettiekre. Nem tudom, hogy miért nem néznek körül a pályázatot 
kiírók, hogy egyáltalán mire érdemes kiírni a pályázatot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A régióban létezik a leghátrányosabb helyzetű önkormányzatokra kiírt szennyvízkezelési pályázat is, amire nem 
pályázhattunk, mert nem vagyunk leghátrányosabb helyzetű település. Ezt tavaly decemberben írták ki, márciusig 
senki nem pályázott. Kiírták másodszor is – ebben 4 milliárd forint van. Ebben próbáltunk lobbizni, hogy lehetőséget 
kapjunk a pályázatra. Eddig nem sikerült, de azért még próbálkozunk, hátha összejön.  
 
 
 

1. Napirend A szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás, vélemény, más javaslat az előterjesztéshez? Az egyik lényeges módosítás, hogy 
a településfejlesztési bizottság helyett vagyonnyilatkozatot kezelő bizottság lesz. A másik, hogy ezután csak a meghívó 
fog kimenni nyomtatott írásos formában, a testületi anyagot e-mailban küldjük meg a képviselőknek, ezzel is spórolva 
a papírral. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A rendelet-tervezet a 7. §-ához és a mellékletben a bizottság feladatköréhez szeretnék egy kiegészítést javasolni.  M 
voltam jegyzői értekezleten, ahol felhívták a figyelmünket arra, hogy a bizottság nem képviselő tagjainak is 
vagyonnyilatkozatot kell tenni. A jogszabály értelmében a vagyonnyilatkozatot a munkáltató őrzi és kezeli. Viszont 
lehetnek olyan esetek, amikor a bizottsági tagnak nincs hagyományos értelemben vett munkáltatója, mert mondjuk 
nyugdíjas, vagy gyesen van.  Ezért a közigazgatási hivatal szakemberei azt javasolták a számunkra, hogy a szervezeti 
és működési szabályzatban kerüljön szabályozásra, hogy a bizottság nem képviselő tagjainak vagyonnyilatkozatait – 
amennyiben a jogszabály másként nem rendelkezik - a bizottság kezeli. Ezért javaslom, hogy a rendelet tervezetet 
egészítsük ki, és a 7§-szal módosított 46.§ a következő: „a helyi önkormányzati képviselők, a polgármester, és a 
bizottság nem képviselő tagja összeférhetetlenségével, valamint a helyi önkormányzati képviselők, a polgármester és – 
amennyiben az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény másként nem 
rendelkezik – a bizottság nem képviselő tagja vagyonnyilatkozatainak kezelésével és ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat a Vagyonnyilatkozatot kezelő Bizottság látja el.” És ennek megfelelően a mellékletben a Bizottság 
feladatköre is kiegészül a bizottság nem képviselő tagja összeférhetetlenségével és vagyonnyilatkozatának kezelésével 
kapcsolatos feladatokkal. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Csak egy fő külsős tagot szeretnék majd javasolni. 
 
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 SZMSZ módosítást kiegészülve a körjegyző asszony javaslatával, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta rendeletét:  
 
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2010. (XI.11.) 
önkormányzati rendelete 
 
A szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
(A rendelt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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2. Napirend       Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása a Zöld Híd Régió 

Kft. által 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Gondolom, átolvastátok az előterjesztést. Tudjátok, hogy ez a Zöld Híd Régió Kft. 100%-ban önkormányzati tulajdon, 
tehát nem magánszféra, hanem a 106 önkormányzat tulajdona. A társulás próbált már közbeszerzés útján kiválasztani 
beszállítókat. A közbeszerzéseket mindig megtámadták, és sikertelen lett. Most viszony arra gondolt a társulás 
vezetősége, hogy meg tudnánk oldani a beszállítást a saját tulajdonú cégünk révén is. Kidolgozták a menetét, 
elvégezték a számításokat, és így jött ki ez az összeg, ami most szerepel az előterjesztésünkben. Arról kell döntenünk, 
hogy csatlakozunk-e ehhez a szállításhoz, ami január 1-jétől lenne. Többször is voltunk Nógrádmarcalon, megnéztük a 
telepet és a gépeket, és láthattuk, hogy Uniós követelményeknek is megfelelő hulladéktelepről van szó. Azt is 
olvastátok, hogy mennyi lenne a 80 és 120 literes kukák után az elhelyezés és szállítás díja. Egy 120 literes kukánál 
éves szinten 27.950 Ft. A Kft-től egyelőre csak azt az adatok kaptuk meg – és ezért az előterjesztésben is csak ez 
szerepel – hogy mennyibe kerülne a kukák bérleti díja, de nem csak bérelni, hanem megvásárolni is lehet a kukákat, és 
jóval kedvezőbb áron, mint a piaci ára. Amikor a társulási ülésen voltunk, felvetődött egy polgármester részéről, hogy 
ha valaki meg akarja vásárolni, akkor az legyen benne a díjban. Valószínűleg nincs benne, de azt sem tudjuk, hogy 
mennyiért lehet majd megvásárolni.  
A társaság azt szeretné, hogy 80 literes kuka használatára maximum 2 fős háztartásoknak legyen lehetőségük, és a 3 
fős, vagy az a-feletti háztartások a 120 literes kukát vásárolhatják meg.  
 
Torma Andrea körjegyző 
Ezt helyi rendeletben kell szabályoznunk, és nem hinném, hogy ezt így meghatározhatjuk. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Nekünk sem telik meg azóta a kukánk, mióta külön válogatjuk a szelektívet. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nálunk is a nagy kuka kb. 1/3-ig telik meg. A lényeg az, hogy a szemétszállítási díj 2011. január 1-jétől a lakosságra 
lenne áthárítva, ezért én azt gondolom, hogy az éves szinten jelenleg 9.000 Ft-os kommunális adót eltörölhetnénk, 
vagy esetleg minimális összegben határozatnánk meg. A lakosságnak elég magas lesz így is az évi 28.000 Ft 
szemétszállítási díj. Tehát nem lenne kommunális adó, és ezzel segítenénk minden családnak. Ezt majd egy következő 
testületi ülésen eldöntenénk. De viszont, ha eltöröljük a kommunális adót, én nem adnék beiskolázási segélyt, mert aki 
rászoruló, az így is ingyen kapja a tankönyvet, és eltörölném a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatást is.  
Ezzel minden egyes családot támogatnánk. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ez jó ötlet. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Viszont akkor az átmeneti segélyezést is sokkal szorosabbra kell fognunk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A napirenddel kapcsolatban van valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Elviekben az önkormányzatok által létrehozott társulás szállítaná a hulladékot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Erre a telepre nem fognak beengedni más szállítót, csak aki megfelel az európai uniós normáknak.  
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Akkor most melyik lenne az olcsóbb? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ha megnézed az előterjesztés 2. oldalán a lábjegyzetet, akkor látható, hogy a szállítás 7.800 Ft + áfa lenne egy 110-
120 literes kukánál. A mostani szállító az idei áron 6.240 Ft + áfa, tehát bruttó 7.800 Ft-ért szállítja. Valószínű, hogy 
jövőre a jelenlegi szállító is emelne 10-15 %-ot. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Tehát amit ezzel kiveszünk az emberek zsebéből, éves szinten 2.000 Ft. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Az egyik idei ár, a másik a 2011. évi ár, és a Zöld Híd Régió Kft. által nyújtott szolgáltatás jobb, több, színvonalasabb. 
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Balázs János Ferenc képviselő 
A mi cégünk, aki monopol helyzetben van, drágábban szállít nekünk, mint egy vállalkozó? 
 
Torma Andrea körjegyző 
A Zöld Híd Régió Kft. több feladatot is ellát, nemcsak szimplán a szállítást. Pl. a könyvelés, a számlázás, díjbeszedés, 
behajtás, szelektív hulladékgyűjtés, lomtalanítás, zöld hulladék átvétele, a gyerekek nevelése, oktatása. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szállíthat a NÉ&PA, de nem fogják beengedni az autójukat a telepre, ha a jelenlegi minőségű autókkal fognak 
dolgozni. Természetesen ha megfelelő az autó, választható más szállító is. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
A Zöld Híd Kft. végezheti minden közbeszerzési eljárás nélkül? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Az önkormányzati tulajdonban lévő cégek közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül is megbízhatók. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Azért valamilyen szinten kihasználják az erőfölényt! Ezek szerint nincs más választásunk, hiszen ha valaki most 
megpróbál beszállni a hulladékszállításba, egyszerűen megmondják, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni, és már 
nem is felel meg. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor nézhetünk bele a könyvelésbe, amikor akarunk.  
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Na mindegy, nincs is jelentősége, hiszen november 15-ig meg kell mondanunk, hogy velük szállíttatjuk-e a hulladékot. 
Mást választani nincs lehetőségünk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem is volna értelme. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Ha végigolvastad volna az előterjesztést, értenéd, hogy miről van szó. Le van írva, hogy mi az előnye. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Még ami nagyon fontos, hogy a 106 önkormányzatból durván a fele csatlakozik a beszállításhoz, és ha mind 
csatlakozna, akkor még olcsóbb lenne. Minden évben – a taggyűlésen – elhangzott, hogy szemétszállításban ne 
kötelezzék el magukat az önkormányzatok hosszabb időre, csak egy évre. Ennek ellenére sok olyan önkormányzat van, 
aki 8-10 éves szerződést kötött. Bajban is vannak, mert a szerződést nem tudják felmondani, és lassan az egekig megy 
nekik a szemétszállítási díj, és mivel benne vannak a társulásba, a kötelező díjat be kell nekik is fizetni. Itt vannak 
bajban. Ezt csak azért mondom, hogy ha többen lennénk, még olcsóbb lenne a szállítás. Én azt javaslom, hogy 
csatlakozzunk. Azt mondom, hogy a közösségben az erő. Különben volt, aki  felmondta a szállítójával megkötött 
szerződést. Pl. Romhány már november 1-jétől a Zöld Híd Régió Kft-vel szállíttat. 
Ha megnyílik a rétsági hulladékgyűjtő udvar – ahova ingyen, bérmentve lehet vinni veszélyes hulladékot, lejárt 
gyógyszereket, sittet, elektronikai hulladékot, stb. – ez is benne van az éves 28.000 Ft díjba. 
Különben aki nem jár rendszeresen a társulási ülésekre, az nem is tud eligazodni, hogy mi hogyan van ezzel a 
hulladékkezeléssel. Ahol most polgármester-váltás volt, az új polgármester nincs képben. Különben most volt elnök 
választás, ahol továbbra is Dr. Gémesi György Urat választottuk meg elnöknek, mert mióta ő az elnök, azóta megy a 
projekt korrektül. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
A kukát meg tudjuk vásárolni, vagy bérelnünk kell? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Fel fognak keresni mindenkit szerződés miatt, és ezt velük kell rendezni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tőlünk adatokat kérnek az ingatlantulajdonosokról és a vállalkozásokról, aztán mindenkit külön megkeresnek a 
szerződéseket megkötni. Nekünk ez annyiból is jó lesz, hogy semmi gondunk nem lesz vele. Akkor lesz gondja a 
jegyzőnek, ha nem fizetnek az emberek, és behajtásra kerül a sor. 
Megfelelő autókkal végzik majd a szállítást, a dolgozóknak megfelelő védőruháik lesznek, és nem lesz szétfolyatva az 
olaj, és szétszórva a szemét az utcákon. Valószínűleg megfogjuk szervezni, hogy az óvodásokat is elvisszük a 
nógrádmarcali telepre, ahol előadást is tartanak nekik. 
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Hámori Imréné képviselő 
Igen, az jó lenne, és várják is már a gyerekek. Huszonkettő óvodás van, plusz a bánkiak. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A szállítást megoldjuk. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Még annyit megjegyeznék, hogy a kommunális adóra a következő ülésen térjünk vissza, nehogy feledésbe merüljön! 
 
Torma Andrea körjegyző 
A munkarend alapján a decemberi ülésen tárgyaljuk az adórendeletek felülvizsgálatát. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy önkormányzatunk 2011. január 1-jétől csatlakozzon a Zöld Híd Kft. által felajánlott 
hulladékszállításhoz és felhatalmazza a polgármester, hogy aláírja az erre vonatkozó szerződést, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

99/2010. (XI.10.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzata, mint az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás tagja, a kötelező 
közszolgáltatás körébe tartozó települési  szilárd hulladék gyűjtését, valamint a hulladék 
kezelés és ártalmatlanítás komplex közszolgáltatást 2011. január 1-jétől a Zöld Híd Régió 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. útján kívánja biztosítani. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a komplex közszolgáltatás (gyűjtés-
kezelés-ártalmatlanítás) megrendelésére, és a települési szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltatási szerződés  megkötésére. 
 
Határidő: 2011. január 1-jétől folyamatos 
Felelős:    polgármester 

 
 

 
3. Napirend  Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Két árajánlatot kaptunk villamos energia szolgáltatásra vonatkozóan. Az ÉMÁSZ csak annyit közölt, hogy a 
közvilágítás december 31-éig 16,40 Ft/kW óránként, és az intézmények után 22,10 Ft/kW/óra díjat kell fizetni. Az 
ELMIB az intézmények részére 19,80 Ft/kW/óra, a közvilágításra pedig 14,80 Ft/kW/óra árajánlatot küldött. Nem 
akartam a testület nélkül dönteni, de azt gondolom, hogy egyértelműen az olcsóbbat kellene választani. Mind a kettő 
céggel beszéltem telefonon, és mindketten azt mondták, hogy ebben az árban nincs benne a rendszerhasználati díj.  
 
Balázs János Ferenc képviselő 
És nem lehet, hogy a rendszerhasználati díj különböző a két szolgáltatónál? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, az egyforma. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Eddig az ÉMÁSZ-tól vettük az áramot, ők látták el a környéket, és a sürgősségi javításokat, amit a számlákon is lehet 
látni, hogy van egy ilyen összeg. Szolgáltató váltás esetén ki fogja ellátni ezt a javítási feladatot? Olyan szerződést kell 
kötni, hogy a hibaelhárítás is benne legyen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tavaly az  ÉMÁSZ-nál a legolcsóbb árajánlatot választottuk, és abban is úgy szerepel, hogy hiba esetén 14 napon 
belül köteles kijönni és megjavítani. Ezt meg fogom kérdeni az ELMIB-től is, hogy ha van náluk ilyen, ők hány napon 
belül vállalják a javítást.  
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Torma Andrea körjegyző 
Úgy gondolom, hogy maga a hálózat, mint tárgyi eszköz az Émász tulajdona, ezért a karbantartás, javítás is az Émász-
hoz tartozik, ezért az alapdíjat az Émász kapja meg, az fedezi a karbantartást. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ennek utána fogok nézni. Mind a két cég kiszámlázza nekünk a rendszer-használati díjat. Utána fogok nézni, de 
gondolom az előnyösebb, kedvezőbb ajánlatot fogadjuk el. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Csak nehogy utólag derüljön ki valami nem várt költség. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Beszéltem erről a bánki pénzügyes kolleginával is, és ő hozta fel, hogy júniusban volt egy megkeresés az ÉMÁSZ-tól, 
hogy ha július 1-jétől aláírunk egy nyilatkozatot – amiben garantálták a 16,40 Ft/kW közvilágítás árat - nem léphetünk 
át másik szolgáltatóhoz. Szerencsére én nem írtam alá, így válthatunk. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Azt is le kell tisztázni, hogy ha leszakad a vezeték, ki fogja megjavítani. Nehogy az legyen, hogy kijön az ÉMÁSZ, 
megcsinálja, és leszámláz nekünk 1-1,5 milliót. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem számlázhatja le nekünk, hisz a saját tulajdonát javítja meg. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Biztos lerendezi a két cég egymás között. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Gondolom, azzal mindenki egyetért, hogy a legolcsóbbat válasszuk. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Én az egyebekben szeretném felhozni, hogy a mellettünk lévő transzformátoron lévő időkapcsoló nagyon régi, és 
megfigyeltem, hogy nagyon hamar bekapcsol, és nagyon későn kapcsol ki. Cseréljék ki, mert lehet, hogy ez nekünk 
többletköltséget okoz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mi ennek a kapcsolónak a pontos megnevezése? Beszélek az Émásszal. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Alkonykapcsoló.  
 
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy felhatalmazást kapjak arra, hogy a legolcsóbb árajánlat alapján aláírjam az áramellátásra 
vonatkozó szolgáltatói szerződést kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

100/2010. (XI.10.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a jövőben az önkormányzat számára legkedvezőbb, legalacsonyabb szolgáltatási 
díjat biztosító villamos energia szolgáltatóval megkösse a szolgáltatási szerződést, mind 
a közvilágítás, mind az intézmények, önkormányzati tulajdonú és működtetésű 
ingatlanok villamos energia ellátására vonatkozóan.  
 
Határidő: azonnal, folyamatos 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kértem ajánlatokat az önkormányzati vagyon-, és gépjármű biztosításokról. Egyrészt amiatt is, hogy a volt 
kultúrházunk viharkárakor kiderült, hogy alul vagyunk biztosítva. 1,8 millió Ft helyett csak 1 millió forintot utalt 
részünkre a biztosító. (Kértem betekintést az iratainkba, de kérésemre még nem kaptam választ.) Jött egy biztosítási 
alkusz Kft., hogy vizsgáljuk felül a biztosításainkat. Ahogy utána nézett a dolgoknak, egyértelműen kiderül, hogy 
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nagyon alulbiztosítottak vagyunk. Januárban lesz az évforduló, ekkor lehet módosítani a biztosításainkat. Eddig 69 
millió Ft összértékre volt kötve a biztosításunk, most 160 millióra jött ki az érték, amire biztosítva lennénk. Tehát több 
mint duplájára emelkedett a biztosítás értéke, és eddig 95.000 Ft-ot fizettünk éves szinten, most a Groupama biztosító 
éves szinten 128.000 Ft-ot kérne, az Aegon pedig 144.000 Ft-ot a 160 milliós vagyon után. Különben kaptunk vagy öt 
ajánlatot. Az ügynök az Aegon biztosítót ajánlja, mert tudni kell, hogy a Groupama biztosítónál – annál vagyunk most 
- soha nem tudtam ügyintézővel beszélni, hanem egy központos felvette a kérésemet és mindig azt a választ kaptam, 
hogy ő majd továbbítja az ügyintézőnek. Az Aegonnál úgy működik az ügyintézés, hogy kapunk egy jelszót, amivel 
fel tudunk menni a honlapra, és mindent intézni tudunk, le tudunk kérdezni, át tudunk nézni. Sőt, a kisebb károknál ki 
sem jön a szakértő, csak bejelentjük elektronikusan. Azt hiszem, hogy az ügyintézés egyszerűsége érdekében megéri 
az a 20.000 Ft különbség, hogy ebben az esetben ne a legolcsóbbat válasszuk. Tehát a vagyonbiztosításunkra az Aegon 
biztosító ajánlatát javaslom elfogadni. A biztosítási érték 160 millió forint és 12 millió forint az ingóság biztosítása. 
Kértem árajánlatot a traktor és a kisbusz gépjármű-felelősség biztosítására is. A buszunkra a casco-t sajnos csak 
júliusban lehet váltani. Az Allianz biztosítónál van mind a kettő biztosítva, és most a buszunknál 32.000 Ft éves díjról 
16.000 Ft lenne a díj ugyanennél a biztosítónál, a traktornál 14.000 Ft-ról 15.000 Ft-ra emelné. A K&H biztosítónál a 
buszunk után valamivel több, mint 10.000 forint lenne az éves díj, a traktor pedig 11.000 Ft körül lenne, tehát olcsóbb. 
A gépjárműveink kötelező biztosításánál most a K&H  Biztosítóé a legkedvezőbb ajánlat. 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy felhatalmazást kapjak arra, hogy a biztosítások esetében a legjobb árajánlat alapján aláírjam 
az új biztosítási szerződést, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

101/2010. (XI.10.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a jövőben az önkormányzat számára összességében legkedvezőbb, alacsonyabb 
díjat nyújtó biztosítóval megkösse a vagyonbiztosításra, valamint a gépjárművek 
biztosítására (casco, és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás) vonatkozó biztosítási 
szerződést. 
 
Határidő: azonnal, folyamatos 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Szurdok utca végén lévő árkot a ZSOLTI és PÉTER-FA Bt. 100.000 Ft-ért kiásná. A temető bekerítésével 
szeretném megbízni Dósa Károly helyi vállalkozót. Kérek majd árajánlatot, és utána tudok összeget is mondani a 
képviselő-testületnek.  
A Börzsöny Kontakt Kft. értékesítette az összes építési telket az Alkotmány és a Béke utcában, és kifizették felénk a 
vételárat. A Börzsöny utcában lakók már többször kérték, hogy csináljunk valamit az úttal, mert esős időben nem 
tudnak autóval közlekedni, hiszen földútról van szó. Kérték, hogy legalább valamilyen kővel szórjuk meg. Kint jártam 
Sólyom Péter közútkezelőnkkel, akivel megnéztük a helyszínt és felmértük. Mivel nincs másra pénzünk, követ 
szórnánk az útra, de mielőtt ezt megtennénk, árkot kell ásatnunk, hogy ha már meglesz a kövezés, az eső ne hordja rá 
az agyagos földet. Kértem árajánlatot helyi vállalkozótól, – a H&CO Kft-től - pontos összeget nem tudott mondani, de 
kb. 600.000 Ft lesz a földmunkával, kő-terítéssel együtt. Az út szélessége 3,5 méter lenne, 10 centiméter vastagságban 
lenne megszórva kővel, sok földmunka kell hozzá, de elkészülne a Fekete patak hídjáig. Nyilván csak akkor, ha a 
testület elfogadja. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Lehetne az Alkotmány utcában sebességkorlátozást bevezetni, hiszen az autók széthordják a követ, és nem marad út. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Nem oda kellene, hanem a Börzsöny utcába, amit leszóratunk követ, megvédeni. 
 
Csehek József képviselő 
Vagy inkább az Alkotmány utca felső részére kellene a táblát kihelyezni. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Ha azon az úton végig megy 50-nel egy teherautó, az teljesen tönkre fogja tenni.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ott csak a Véghék és a Dósáék fognak autóval járni, más nem. 
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Dudás Gergely képviselő 
Fognak arra menni a földművelő nagy gépekkel is, és ha puha a talaj, szét fogják nyomni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De mit tudunk csinálni? Megoldást kell találnunk, talán még a kövezés a legjobb. 
 
Csehek József képviselő 
Különben arra nincs nagy forgalom, és nem is járnak gyorsan az autók. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, ez így van. Én is a súlyos gépjárművektől félek inkább. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Nehéz dolog, de az ott lakóknak biztosítani kell a normális bejárást. Fel kellene venni a közútkezelővel a kapcsolatot, 
és ha lesz aszfalt felmarás - amit ők nem használnak fel - vehetnénk tőlük, és azzal is meg lehetne szórni az utat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Már ilyenkor nem dolgoznak, de ha tavaszig kibírná, akkor lehetne rá hozatni apróbb kavicsot, ami betömörödne a 
nagyobbak közé, vagy valamilyen emulziós anyagot. Mindenképpen meg kell csinálni az utat. Kint volt Sólyom Péter 
útfelügyelő, megnézettem vele is, ő javasolta, hogy árkot készíttessünk. Természetesen a kiásott földet is el kell majd 
szállíttatnunk. A táblával kapcsolatban maradjunk annyiban, hogy ezzel kapcsolatban is tanácsot kérek Sólyom 
Pétertől. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Az árokról eszembe jutott, hogy egy évvel ezelőtt már említettem, hogy a temetőben a ravatalozó mellett lévő árkot le 
lehetne takarni és ott parkolót kialakítani. Az árokásásból kiemelt földet nem lenne érdemes rögtön oda szállítani? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt azért nem tartom szerencsésnek, mert nekünk ki van téve a temetőnél a tábla, hogy csak mozgáskorlátozott 
személyt lehet gépjárművel felszállítani. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Előbb – utóbb hasznát vennénk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amikor a ravatalozó előtető készítésére nyújtottunk be pályázatot, akkor kimérettem azt a területet, és az oda kinyúló 
kertek szinte fele az önkormányzaté. Tudod, hogy mire gondoltam azon a területen? Egy urna-fal kialakítására. 
 
Több hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy az Alkotmány és Börzsöny utcát szórt kővel lássuk el, a kő lehozatalával, és a földmunkák 
elvégzésével a H&CO Kft-t bízzuk meg megközelítőleg bruttó 600.000 Ft-ért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

102/2010. (XI.10.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelenlegi földút 
Börzsöny utcát – Alkotmány utcát a jobb közlekedhetőség biztosítása érdekében szórt kővel 
borítja le. A képviselő-testület a kőszórással (anyag + munkadíj) és az utca mentén a 
vízelvezető árok kialakításával a H&CO Kft-t bízza meg, mely munkák ellenértékeként 
elfogadja a megközelítőleg bruttó 600.000 Ft árajánlatot. A képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert a munka megrendelésére és kifizetésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Már rég óra húzódik a Tolmácsi bekötőút alatti átfolyó eldugulása, illetve sárral való eltömődése. Először az Agroméra 
Zrt. elnökével beszéltem, aki azt ígérte nekem, hogy kiássák a földárkot. Nem történt semmi. Írtam levelet a Magyar 
Közútnak, azok visszaírták, hogy majd ki kell betonozni. Aztán én közöltem velük, hogy az áteresz már rég elkészült, 
csak karban kell tartani. Na mindegy, ma ott tartunk, hogy a Magyar Közút fogja hivatalosan megkeresni az 
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Agromérát, hogy valamit csináljanak vele, mert ez így nem maradhat. Én mondtam, hogy nekem az a lényeg, hogy 
meg legyen oldva a probléma. A fő probléma az, hogy a szántó jogi határa beleér az út területébe, tehát jogosan 
szántanák fel az út széléig a területet. De ez legyen az ő problémájuk. A lényeg az, hogy azt ígérték, intézkednek. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Nem mérték ki régen pontosan az utat, vagy szélesebb lett az aszfaltozás miatt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez valószínű, hiszen régen nem tudtak olyan pontosan mérni, mint most a GPS-szel. Van-e valakinek még további 
tárgyalandó témája? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Valamelyik nap láttam, hogy a közhasznú-közcélú dolgozók javítják az utat. Ha lehetőség van rá, az Arany János 
utcában is szükséges volna a javítás. Nagy, mély gödör van már kijárva, csak lapátot kellene magukkal hozni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ott kő is van? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen, csak bele kellene húzniuk a gödörbe. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben. Csehek József a felelős, hogy elkészüljön. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
A ravatalozón meg kell javítani a csatornát.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Józsi, ezért is Te leszel a felelős! 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Annak idején elcsúszott az általános iskola átszervezése katolikus iskolává. Szerintem érdemes lenne ismét 
elgondolkodni egy ilyen átszervezésen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Emlékezzetek rá, hogy annak idején megkerestem az egyházmegyénél Gyombolai Urat, és azt válaszolta, hogy ők 
most nem tervezik egy kihelyezett alsó tagozat létrehozását, de tudjátok, hogy most a mi buszunk hordja a gyerekeket 
a borsosberényi katolikus iskolába, és az igazgató – valamilyen úton módon - szeretné bevonni Tolmácsot ebbe az 
intézménybe. Nem tudom, hogy jelenleg hol tart az ügy, de nekünk ez 1,6 millió forint megtakarítást jelentene. Utána 
fogok érdeklődni, hogy hol tart a dolog. Ha tényleg ezen gondolkodik a testület, azt idejében el kell indítani. A 
következő ülésen napirenden lesz a konyha további üzemeltetése is, tényleg nem mindegy, hogy mennyi kiadásunk 
van. Annak idején azt írták, hogy nem tudnak támogatást biztosítani, de most az új kormány az egyházi iskolákra 
nagyobb hangsúlyt helyez. Elinduljunk ilyen irányba? 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Én azt mondom, hogy igen. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerintem próbálkozzunk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Pénzbe ne kerüljön. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Látjuk, hogy azok a szülők, akik legjobban tiltakoztak ellene, most Borsosberénybe a katolikus iskolába járatják 
iskolába a gyereküket. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az én lányom is ott kezdte az 5. osztályt, már többször voltam az iskolában is. Ők tizenhármat vannak egy osztályban, 
és én ezt jónak tartom. Kicsit játékosabban tanulnak, pl. eddig nem szerette a matematikát, most pedig szereti. 
Különben nem kérik számon az iskolában a vasárnapi templomba járást sem, szemben azzal, amitől sok szülő tartott. 
A reggeli köszönés viszont: „Dícsértessék a Jézus Krisztust”, és egy héten egyszer elimádkozzák a „Mi Atyánk”-ot, és 
minden hónapban kötelezően elő van írva a gyereknek, hogy el kell menni egy szentmisére. Több a tanítási szünet, a 
szentek évfordulóin nincs tanítás, de van családi program is. Megpróbálják összefogni a családot. Én különben egy 
kicsit csodálkozom is azon, hogy nem követelik meg a vasárnapi templomba járást. 
Van még valakinek tárgyalandó témája? 
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Hámori Imréné képviselő 
Az idősek napjával kapcsolatban nem akarunk még valamit megbeszélni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Balázs János Ferenc képviselő társunk jelezte, hogy más fontos elfoglaltság miatt nem tud részt venni a rendezvényen. 
Dudás alpolgármester urat és Magdi téged arra kérlek, hogy legyetek szívesek 16.00 órára ide jönni és fogadni az 
időseket, mert én csak 16.30 órára tudok jönni. Józsi, Te szállítod az időseket a rendezvényünkre. 
 
 
 
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 Hámori Imréné 
    képviselő képviselő 
 


