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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

15/2010. 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2010. november 12-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 Dudás Gergely alpolgármester legyen. A javaslatot a Képviselő-testület 5 
igen szavazattal elfogadta. 
 
A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendi pontot 
tárgyalja: 
 
Napirend  
 
1. Vagyonnyilatkozatot kezelő bizottság tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
1. Napirend  Vagyonnyilatkozatot kezelő bizottság tagjainak megválasztása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Javaslatom, hogy három tagú bizottság kezelje a vagyonnyilatkozatokat, ebből két képviselőre, és egy nem 
képviselőre, úgynevezett külsős személyre teszek javaslatot. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Az elnök már megválasztásra került az alakuló ülésen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönöm szépen! Ebben az esetben egy képviselőre és egy külsős tagra teszek javaslatot. Ha egy belső tagot és egy 
külsős tagot választunk, meglesz a három fős bizottság. Tagként javaslom Hámori Imréné képviselőt és külsős tagként 
Dudásné Rudnai Krisztinát. Megkérdeztem, elvállalja. Van-e más javaslat? Ha nincs, akkor Magdi elfogadod a 
bizottsági tagságot? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen, elfogadom. 
 
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 a vagyonnyilatkozat kezelő bizottság két tagja Hámori Imréné képviselő és Dudásné Rudnai 
Krisztina legyen, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
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106/2010. (XI.12.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozatot kezelő 
bizottság tagjaként: 
 Hámori Imréné képviselőt, és 

Dudásné Rudnai Krisztina (születési név: Rudnai Krisztina, született: 
Balassagyarmat, 1981. 10. 28., an.: Szaniszló Erzsébet) nem képviselőt választja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
Torma Andrea körjegyző 
Jelzéssel kívánok élni Hámori Imréné képviselő összeférhetetlenségére vonatkozóan. A helyi önkormányzati 
képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló törvény értelmében az önkormányzati képviselő nem lehet a 
képviselő-testület által létrehozott közalapítvány kezelő szervének tisztségviselője, a kuratóriumi tagság kivételével.  
Kérem a Képviselő Asszonyt, hogy az összeférhetetlenség megszüntetéséről nyilatkozzon. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Elfogadom a jelzést, sajnos erről nem tudtam. Természetesen átadom az alapítvány elnöki tisztségét. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Kérem a képviselő-testületet, hogy az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a közalapítvány elnöki tisztségére 
más személyt válasszon.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mit kell tennünk? 
 
Torma Andrea körjegyző 
A közalapítvány tisztségviselőiről az alapítónak, az önkormányzatnak kell döntenie. El kell készíteni a módosított 
alapító okiratot, és azt a képviselő-testületnek el kell fogadnia, az új személyekkel. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Úgy tudom, vannak tagok, akik nem kívánnak már részt venni az alapítványi munkában, a kuratórium tagságban.  
 
Torma Andrea körjegyző 
A tisztségviselők személyét az alapító módosíthatja. Azt javaslom, hogy legyen egy teljes személyi felülvizsgálat, és a 
feladatot vállaló személyek megjelölésével mihamarabb készüljön el az Alapító Okirat módosítása, amit a képviselő-
testületnek kell elfogadnia. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A következő ülésre előterjesztjük, megtárgyaljuk. 
 
 
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. 

 
 

 
Dudás Gergely 
alpolgármester 

 


