
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete  16/2010. (XI.23.) jegyzőkönyv 

 1

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

16/2010. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2010. november 23-án 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 
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Balázs János Ferenc képviselő 
 Csehek József képviselő 
 Hámori Imréné képviselő  
 Torma Andrea körjegyző 
 
Meghívottként jelen van: Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
 
 
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 legyen. A javaslatot a Képviselő-testület 5 
igen szavazattal elfogadta. 
 
A napirendekre vonatkozó egyéb javaslata a polgármesternek volt: a zárt ülésen 3. napirendként tárgyaljunk meg 
egy időközben beérkezett átmeneti segély iránti kérelmet. 
A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendeket egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendi 
pontokat tárgyalja: 
 
Napirend 

Napirend előtt 
• Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 

Napirend 
 

1. A társadalmi megbízatású polgármester részére biztosított juttatásokról szóló 5/2007. (IV.19.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése  
 Előterjesztő: Torma Andrea körjegyző 

 
2. Beszámoló Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 

Beszámoló Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének háromnegyedéves-éves teljesítéséről 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
3. Tolmács Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

4. 2011. évi belső ellenőrzési terv 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
5. A képviselő-testület 2011. évi munkaterve 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
6. Karácsonyi szaloncukor ajándékozás – szóbeli megbeszélés 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
7. Egyebek 
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Napirend előtt        Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Elég sok minden történt az elmúlt ülés óta. A szennyvíz projektre kinézett határon átnyúló pályázati lehetőséget  
hamarosan kiírják, de a decemberi kiírásban nem lesz olyan pályázati lehetőség, ami kimondottan szennyvízre 
vonatkozna. Várhatóan az csak jövő év májusában kerül kiírásra. Ezzel kapcsolatban volt ma egy tájékoztató 
Balassagyarmaton, elmentem, hogy hátha kapok valami információt, de semmi másról nem volt szó, csak arról, 
hogy ezen a pályázaton nyert  Balassagyarmat egy inkubátor ház létrehozását, és erről tájékoztattak.  
A múltkori ülésen döntöttünk arról, hogy a villamos energiát melyik szolgáltatótól szerezzük be. Akkor felmerült 
egy kérdés, utána jártam, hogy a hálózati szerelések, javítások hogyan lesznek megoldva. Mivel az ÉMÁSZ 
tulajdonában van az egész hálózat, ennek a javítására külön szerződést kötünk minden évben az Émásszal.. Mi a 
„csillagfény” konstrukciót választottuk már egy pár év óta, tehát továbbra is ez marad, de az áramellátást az 
ELMIB-től fogjuk vásárolni, mert kedvezőbb árajánlatot küldtek. Az ÉMÁSZ-szal beszéltem telefonon, és azt 
mondták, hogy lehet, hogy meg fogjuk bánni a váltást, és vissza megyünk majd hozzájuk. Mondtam, hogy 
adjanak olcsóbb árajánlatot, és visszamegyünk. Nem tudtak adni. Megkötöttük a szerződést az ELMIB-bel, és 
akkor kaptam még egy árajánlatot, ami 20 fillérrel volt olcsóbb, mint az ELMIB, de akkor már elküldtem a 
szerződést, így marad az ELMIB. 
A közvilágításnál utána érdeklődtem, és a közvilágításnál nincs mérőóra, nem az alapján fizetünk, ezért nem 
tartom szükségesnek az alkonykapcsoló cseréjét, amit a mi költségünkre végeznének el. 
Az Alkotmány és a Börzsöny utcában elkészült a földút kavicsozása. A rézsűt a közmunkásaink fogják kiszedni. 
A munka még nincs kifizetve, a vállalkozó majd hozza a számlát. 
A kastéllyal kapcsolatban megkeresett az a vállalkozó, akinek a 24 millió forintos jelzálogjog bejegyzése terheli 
az ingatlant, hogy szeretnének velem beszélni. Mondtam neki, hogy természetesen, de az ügyvédünk 
jelenlétében. Balassagyarmaton találkoztunk, és közölték velünk, hogy amennyiben az önkormányzatunk eláll a 
pertől, és peren kívül megegyezünk, az az önkormányzatunknak is előnyösebb lenne. Közöltem a vállalkozóval, 
hogy én egy személyben nem tudok dönteni, ehhez a testület döntése szükséges. Az ajánlatukat írásban nyújtsák 
be az ügyvédünkhöz, és utána tud dönteni a képviselő-testület. Az ajánlat a mai napig nem érkezett, pedig jó 
lenne, ha végre rendeződne a kastély tulajdonhelyzete, hiszen lenne kit felszólítani, hogy tegye rendbe a 
környékét. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem volna rossz, lehet, hogy még valami vállalkozást is beindítanának, és foglalkoztatnának pár embert. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egyébként azt is felvetették, hogy az önkormányzattal közösen valamilyen pályázatot is be lehetne nyújtani. 
Most még várunk, mivel állnak elő.  
Van-e kérdés a tájékoztatóval kapcsolatban? 
 
Csehek József képviselő 
A temető kerítés? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Úgy néz ki, hogy december elején lesz belőle valami. 
 
 
 
1. Napirend  A társadalmi megbízatású polgármester részére biztosított juttatásokról szóló 5/2007. (IV.19.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése  
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az első napirendi pont előterjesztője a körjegyző asszony, átadom a szót. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Szeretném javasolni – mivel a jelenleg nyújtott juttatás jogilag nem lehetséges - hogy szüntessük meg ezeket a 
polgármesteri juttatásokat, és decemberben a polgármesteri tiszteletdíj és a költségtérítés megállapításánál 
kellene a képviselő-testületnek úgy mérlegelni, hogy ez a juttatás kompenzálásra kerüljön. Úgy gondolom, a 
Polgármester az elmúlt négy év alatt letett az asztalra annyit, hogy ezt figyelembe lehessen venni a 
tiszteletdíjának megállapításánál, főleg ha figyelembe vesszük, hogy ha a főállású polgármestere lenne a 
településnek, annak az illetményét is ki kellene gazdálkodni. A javasolt rendelet-tervezet szerint január 1-jétől 
lenne hatályon kívül helyezve a rendelet, és január 1-jétől lehet megállapítani az új tiszteletdíjat. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Van egy rendelet-tervezetünk. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
előterjesztett rendelet-tervezet, mely a polgármester juttatásainak megszüntetéséről szól, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2010. (XI.30.) 
önkormányzati rendelete 
 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
(A rendelt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
2. Napirend      Beszámoló Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének  
                            háromnegyed-éves teljesítéséről 

                    Beszámoló Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének  
                    háromnegyedéves-éves teljesítéséről 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztést mindenki olvasta. Pénzes Klára pénzügyi csoportvezetőnek van-e esetleg kiegészítése?  
 
Pénzes Klára pénzügyi csoport vezető 
Nagyon röviden annyit, hogy a költségvetés helyzetét látva, a bevételünknél az iparűzési adónál van egy 
nagyobb alulteljesítés, ami miatt már módosítottuk az előirányzatot. A kiadásainknál a szemétszállításnál 
jelentkezett egy jelentősebb nem tervezett kiadás, mely az önkormányzatot fogja súlytani, mivel nem háríthatjuk 
át a lakosságra. Ez a két dolog vitte el egy kicsit negatív irányba a költségvetést, de azért azt mondhatom, hogy 
pénzügyileg megállunk a lábunkon, és a ¾ éves mérleg ennek függvényében készült. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ami elmúlt, azon már hiába próbálunk változtatni. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A tartalékunkból durván 5 millió forintot éltünk fel? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoport vezető 
Gyakorlatilag igen, illetve a még nem teljesült bevétel még közrejátszik. A faluház akadálymentesítése már 
lezajlott ebben az időpontban, de a támogatás összege még nem érkezett meg a számlánkra.  
 
Hámori Imréné képviselő 
A lakásvásárlási kölcsönnél látom, hogy 48 %-os teljesítés van. Bevasalható a többi tartozás? A dologi 
kiadásoknál viszont fantasztikus, hogy mennyi megtakarítás van. Azon vagyunk végül is, hogy 
takarékoskodjunk, és ez most meg is látszik. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoport vezető 
A 48 %-os teljesítésre válaszolva azt mondom, hogy megnézzük konkrétan a tartozókat, de egyébként ez 
folyamatosan figyelemmel van kísérve, és felszólítások mennek. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Összegben ez nem lehet olyan nagy kintlévőség! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igazából egy ember nem fizet, akinek rá is lett terhelve a házára a kölcsön. 
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Balázs János Ferenc képviselő 
Az iparűzési adó a 71%-os időarányos teljesítéssel nagyobb összegű kintlévőséget jelent, de gondolom, tudjátok, 
kik vannak elmaradva. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Igen. Igazából ez egy tervezett adóbevétel, és a vállalkozások bevételének függvénye. Majd a májusi 
bevallásoknál látszik az, hogy hogyan alakul a teljesítés, és ez jóval alatta maradt a tervezettnek, tehát várhatóan 
a májusi bevallásoknál az adóelőlegből vissza fog járni a vállalkozóknak, mert lecsökkentették a tárgyévi 
előlegüket is. Gyakorlatilag amikor beterveztük az 5 milliót, akkor reálisnak tartottuk, de látjuk, hogy nem így 
sikerült, és vannak még hátralékosaink is. 
 
Torma Andrea körjegyző 
És vannak, akik részletfizetést kértek a II. félévi adóelőlegre. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Nagyon sok minden 50-60 %-nál van. Lehet, hogy felül lett tervezve? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
A felültervezés olyan esetben igaz lehet, mint például a rendezési terv kivitelezése, ami még nem valósult meg. 
Ügyvédi költségünk még nem merült fel, de a perből kifolyólag bármikor lehet ilyen kiadásunk. Önkormányzati 
szinten annak se tenné ki magát az ember, hogy alultervez, és aztán nincs fedezet a keletkező kifiezetésekre. 
Ezek azok a keretek, amin belül biztonságban érezhetjük a költségvetést. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ügyvédi költség várhatóan csak a per lezárulása után fog jelentkezni. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki 
egyetért az önkormányzat ¾ éves beszámolójával, és a határozati javaslat elfogadásával, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

104/2010. (XI.23.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
A képviselő-testület a költségvetés háromnegyed-éves teljesítését 75.664 ezer Ft 
bevétellel; 
- ezen belül: 

működési célú bevétel   28.062 ezer Ft, 
támogatási bevétel    19.073 ezer Ft, 
felhalmozási bevétel      2.483 ezer Ft, 
pénzügyi befektetések bevétele       304 ezer Ft, 
működési célú pénzeszköz átvétel      6.251 ezer Ft, 
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel      3.510 ezer Ft, 
támogatási kölcsönök bevétel      2.072 ezer Ft, 
előző évi költségvetési kiegészítés       903 ezer Ft, 
pénzmaradvány igénybevétel   13.006 ezer Ft 

jóváhagyja. 
 
A költségvetés háromnegyed-éves teljesítését 69.113 ezer Ft kiadással;  
- ezen belül: működési kiadás    45.368 ezer Ft, 

- ebből: személyi jellegű kiadás 20.319 ezer Ft, 
munkaadó járulékai   5.592 ezer Ft, 

    dologi kiadás  18.127 ezer Ft, 
    egyéb folyó kiadások   1.330 ezer Ft, 

  társadalom- és szociálpolitikai juttatások   4.612 ezer Ft, 
  ellátottak juttatásai        260 ezer Ft, 
  felhalmozási kiadások   11.708 ezer Ft, 
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végleges pénzeszköz átadás működési céllal  7.165 ezer Ft 
jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    - 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A körjegyzőség ¾ éves beszámolójával kapcsolatban van-e valakinek kérdése? 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki 
elfogadja a Körjegyzőség gazdálkodásának ¾ éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

105/2010. (XI.23.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2010. évi 
gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
A képviselő-testület a költségvetés háromnegyed-éves teljesítését 18.426 ezer Ft bevétellel; 
- ezen belül: intézményfinanszírozás    16.953 ezer Ft, 

működési célú bevétel             7 ezer Ft, 
működési célú pénzeszköz átvétel       1.106 ezer Ft, 
pénzmaradvány igénybevétel        360 ezer Ft 

jóváhagyja. 
 
A költségvetés háromnegyed-éves teljesítését 17.106 ezer Ft kiadással; 
- ezen belül:  működési kiadás     17.106 ezer Ft, 

- ebből:  személyi jellegű kiadás  13.141 ezer Ft, 
munkaadó járulékai    3.356 ezer Ft, 
dologi kiadás        421 ezer Ft, 
egyéb folyó kiadás       188 ezer Ft 

jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  - 

 
 
 
3. Napirend        Tolmács Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A jövő évi koncepció elég sok mindennel összefügg. Megpróbáltunk előre gondolkodni. Későbbi ülésen lesz 
napirenden a konyhánk működtetése, ezért most, döntés hiányában egyelőre a jelenlegi formában van betervezve 
a konyha működtetése. Kiderül a koncepcióból, hogy ezért 7 millió forint működési hitel betervezésére volt 
szükség. Beterveztük még az IKSZT megvalósításához szükséges megelőlegező hitelt is 33 millió forint 
összegben, valamint az ehhez kapcsolódó kamatokat is. 
Először úgy gondoltam, hogy mivel jövőre már szemétszállítási díjat kell fizetnie a lakosságnak, ezért töröljük el 
a kommunális adót. Aztán ahogy többet beszélgettünk erről, és látván a jövő évi költségvetést, a koncepcióba 
inkább egy minimális adómértéket terveztünk be, ingatlanonként 1.000 Ft-ot. Magyarul a lakosságnak 8.000 Ft-
ot adnánk a szemétszállítási díjhoz, ami várhatóan évi 28.000 Ft lesz. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem visszaadjuk, hanem annyival több pénz marad a lakosságnál. 
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Torma Andrea körjegyző 
Azt tegyük még hozzá, hogy ez még nem jelent döntést a helyi adó összegéről,  mert a helyi adókról külön, 
rendeletben kell majd dönteni. Dönthet a testület ettől az összegtől többről is és kevesebbről is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, a koncepcióba 1.000 Ft-tal számolunk. A koncepciónk alapján nagyon az alsó határon tengünk. A 
következő hónapban lesz a konyha témája és az adók módosítása is napirenden. Nem mindegy, hogy a konyhánk 
működéséhez 11 milliót kell még tennünk. Elvileg, ha megszűnne, még maradna is pénzünk. De ezt majd 
átbeszéljük akkor. Van-e a koncepcióhoz kérdés, észrevétel, javaslat? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Beszéltünk a múltkor a szociális juttatásokról. Az idén elég magas volt a szociális kiadásunk kerete. Jövőre is 
lehetne 300.000 Ft betervezve? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Csak az átmeneti segélyre 200.000 Ft van tervezve. A szociális törvény alapján is vannak juttatások, pl.: 
rendszeres szociális segély. Ezekre most nem térek ki. Az önkormányzat által biztosított szociális juttatásokról 
beszélnék: átmeneti segélyre 200 ezer Ft, temetési segélyre 180 ezer Ft, és 150 ezer Ft, amit én szaloncukor 
juttatásnak neveztem meg, amit karácsony előtt szoktunk a lakosoknak osztani. Tehát ezek vannak saját 
hatáskörben betervezve. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Eddig 300 ezer Ft volt az átmeneti segély és jövőre 200 ezer Ft lenne? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Beiskolázási segélyt nem terveztünk. Alacsony lesz a kommunális adó, így nem adnánk beiskolázási segélyt. 
Valamit valamiért. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nincs Bursa Hungarica ösztöndíj sem? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nincs betervezve. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az iparűzési adó mértéke pedig 1,5 %? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, azt megemelnénk. Sajnos nem jött be az elképzelésünk, hogy ha lecsökkentjük, akkor több cég ide fog 
települni. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A koncepcióban szerepel 1,5 %, de erről a testület a decemberi ülésen dönt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, a koncepcióban van így tervezve. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Még az 1,5 % is elfogadható.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt, hogy a civil szervezetek között hogyan fogjuk elosztani a támogatást, még nem tudom, mert ezzel az erővel 
támogathatjuk a népdalkört és a tánccsoportot is. A koncepció úgy készült, hogy minimális támogatásokat 
terveztünk.  
 
Csehek József képviselő 
Ha a sportolókat nem támogatjuk, akkor nem lesz futball Tolmácson. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tudjuk még azt sem, hogy mi lesz az idősek napjával. A rendezvényeinkre sem terveztünk be összeget. 
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Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Itt még sok minden változhat a költségvetés elkészítéséig, elég képlékeny a koncepció, sok mindentől függ. Pl. a 
kastély megvásárlása is a régi áron van betervezve. Még itt is történhet változás.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Végleges költségvetésünk majd februárban lesz. 
 
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 az előterjesztett költségvetési koncepciót 160.520 ezer Ft főösszeggel elfogadjuk, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

106/2010. (XI.23.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési 
koncepciót 160.520 ezer Ft költségvetési főösszeggel, az alábbi részletezéssel  
elfogadja.  
 
A Képviselő-testület a költségvetés 160.520 ezer Ft-os bevételi tervét az alábbi 
főösszegekkel fogadja el:  

működési célú bevétel   30.808 ezer Ft, 
támogatási bevétel   24.953 ezer Ft, 
felhalmozási bevétel     1.000 ezer Ft, 
pénzügyi befektetések bevétele       300 ezer e Ft, 
működési célú pénzeszköz átvétel    7.400 ezer Ft, 
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 41.527 ezer Ft, 
hitelek bevétele    50.382 ezer e Ft, 
felhalmozási kölcsönök bevétele       150 ezer Ft, 
pénzmaradvány igénybevétel     4.000 ezer Ft.  

 
A Képviselő-testület a költségvetés 160.520 ezer Ft-os kiadási tervét az alábbi 
főösszegekkel fogadja el: 

működési kiadás     58.836 ezer Ft, 
         - ebből:  személyi jellegű kiadás 26.006 ezer Ft, 

munkaadó járulékai   7.703 ezer e Ft, 
dologi kiadás  20.335 ezer Ft, 
egyéb folyó kiadás   4.792 ezer Ft, 

társadalom- és szociálpolitikai juttatások   6.225 ezer Ft, 
felhalmozási kiadások   54.509 ezer Ft, 
működési célú pénzeszköz átadás    7.950 ezer Ft, 
hitelek kiadása    33.000 ezer Ft. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a költségvetés 
határidőre történő elkészítésére és a képviselő-testület elé terjesztésére.  
 
Határidő: 2011. február 15. 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A körjegyzőség koncepcióját is láthatjátok. Van-e valakinek kérédése, javaslata? 
 
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 előterjesztett körjegyzőségi költségvetési koncepciót 23.186 ezer Ft 
főösszeggel elfogadjuk, kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

107/2010. (XI.23.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánk-Tolmács 
Körjegyzőség 2011. évi költségvetési koncepcióját 23.186 ezer Ft költségvetési 
főösszeggel, az alábbi részletezéssel elfogadja.  
 
A Képviselő-testület a költségvetés 23.186 ezer Ft-os bevételi tervét a következő 
szerint fogadja el:  intézményfinanszírozás    23.186 e Ft. 
A Képviselő-testület a költségvetés 23.186 ezer Ft-os kiadási tervét a következők 
szerint fogadja el:   

működési kiadás      23.186 e Ft, 
 - ebből:  személyi jellegű kiadás  17.718 e Ft, 

munkaadó járulékai    4.407 e Ft, 
dologi kiadás        713 e Ft, 
egyéb folyó kiadás       348 e Ft. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a költségvetés 
határidőre történő elkészítésére és képviselő-testület elé terjesztésére. 
 
Határidő: 2010. február 15. 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
4. Napirend        2011. évi belső ellenőrzési terv 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kistérség keretein belül működik a belső ellenőrzés. A tervükben kimutatják, hogy mikor és hol terveznek 
ellenőrzéseket. Tolmácsot februárban fogják ellenőrizni. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
A 2010. évi beszámoló elkészülte előtt szeretnének megjelenni, és az ellátotti területet ellenőrizni. 
 
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 belső ellenőrzési tervet elfogadjuk, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

108/2010. (XI.23.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a határozat mellékletében 
foglalt tartalommal elfogadja Rétság Kistérség Többcélú Társulása, és ezen belül 
Tolmács Község Önkormányzata 2011. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét. 
 
Határidő: ellenőrzések végrehajtása 2011.12.31-ig. 
Felelős:   Papp Katalin belső ellenőrzési vezető 

 
 
 
5. Napirend        A képviselő-testület 2011. évi munkaterve 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e kérdés, javaslat az előterjesztett munkarenddel kapcsolatban? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Május hónapnál a 2-3. napirendnél jók a dátumok? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, ott elírás történt, javítani kell 2010. évre. Én azt javaslom, hogy az áprilisra tervezett környezetvédelmi nap 
megszervezését tegyük át a márciusi ülésre. Van-e egyéb javaslat? 
 
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 az előterjesztésben szereplő munkatervet a környezetvédelmi nap márciusra való 
áttételével elfogadjuk, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

109/2010. (XI.23.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület 
előterjesztett 2011. évi munkatervet az alábbi módosítással elfogadja: 

− áprilisi ülésre tervezett 8. napirend (környezetvédelmi nap 
megszervezése) a márciusi ülés napirendjeként kerüljön 
megtárgyalásra. 

 
Határidő: folyamatos 2011. december 31-ig 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
6. Napirend        Karácsonyi szaloncukor ajándékozás – szóbeli megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tudjátok, hogy minden évben – már hagyomány - minden családnak 40 dkg szaloncukrot ajándékozunk 
karácsony előtt. Már a múlt évben is azon gondolkodtam, hogy nem lehetne-e mást adni a lakosságnak. 
Beszéltem Csóri Miklós fotóssal, hogy minden évszakban készítsen a községünkről fotókat. Ezt ő el is készítette, 
és arra gondoltam, hogy egy kis naptárat készíttethetnénk tolmácsi fotókkal, és ezt kapnák a családok. A jövő hét 
elején találkozom vele, hogy átnézzem a fotókat, és van nyomdász ismerőse, aki ki tudná nyomtatni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az én fiam is készít rendszeresen képeket Tolmácsról, ugyan arról a helyről és állásból minden évszakban. Elég 
sok képe fenn van a neten. Van egy saját albuma Tolmácsról, nagyon jó képeket készít, profi géppel. Érdemes 
megnézni, és hátha van közte olyan, amit érdemes lenne a naptárra feltenni. Esetleg össze lehetne hozni a két 
urat. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Lehet, hogy jobban örülnének a naptárnak az emberek. 
 
Csehek József képviselő 
Tőlem már sokan kérdezték, hogy mikor lesz szaloncukor! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Már most? Egy hónappal karácsony előtt? 
 
Csehek József képviselő 
Igen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Úgy gondolom, jó ötlet a naptár, és ha olcsóbba jönne ki, mint a szaloncukor, szerintem érdemesebb lenne azt 
ajándékozni a lakosoknak. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerintem a naptár biztos, hogy drágább lenne. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Megérdeklődöm. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
2-3 ezer Ft alatt nem igazán lehet falinaptárt venni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az én fiam is készített naptárt a részünkre, de azt mondta, hogy húzós az ára a nyomtatás miatt. Ha szépre 
akarják, akkor drága. Bár minél nagyobb tételben rendeli meg valaki, annál olcsóbb. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A naptár maradandó. 
 
Csehek József képviselő 
Az emberek a szaloncukrot várják. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben van, azt gondolom, hogy a jövő héten megtudom, hogy mennyibe kerülne. Nem hiszem, hogy 150 ezer 
Ft-ból kijönne. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Kérdezd meg az árát. Szaloncukor helyett ott lesz az Adventi vásár, amit szervezünk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Maradjunk annyiban, hogy ha megtudom az árát, felhívlak benneteket telefonon és eldöntjük. 
 
A képviselő-testület egyetértett a polgármester javaslatával. 
 
 
 
7. Napirend        Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megérkezett a számlánkra a faluház akadálymentesítésére elnyert támogatás, és így a Bánktól kapott kölcsönt a 
kamatokkal együtt a héten át is utaltuk. Tegnap a Polgármester Úron keresztül meg is köszöntem a bánki 
képviselő-testületnek és a polgármester úrnak a segítségüket. 
Szetei Iván megkeresett. Biztosan emlékeztek még, hogy már két éve is kérték, hogy az iskola-óvoda udvarból 
hadd nyissanak kaput a hátsó házhoz. Akkor úgy beszéltük meg, hogy eladunk nekik egy sávot az udvarból. 
Szerencsére ez nem igazán érdekelte őket, abba is maradt a dolog. Most, hogy tüzelőfát hoztak nekik, és úgy 
kellett kintről behordani, ezért kérte ismét a kapu elhelyezésének lehetőségét. Nem akarnak autóval az udvaron 
száguldozni, csak ilyen esetekben, pl. hogy ha fát hoznak nekik, teherautóval hadd tudjanak bemenni. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
A betonkerítésből kiveszi az elemeket és megtudja csinálni a kaput. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mi a véleményetek? Jogi szempontból nincs akadálya? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nincs. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerintem engedjük meg. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki egyetért 
azzal, hogy Szetei Iván az ingatlanjára való bejárás érdekében kaput építsen az iskola- óvoda udvarba, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
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110/2010. (XI.23.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Szetei Iván tolmácsi lakos 
kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmező saját költségén a Tolmács 353/3 
hrsz-ú területen lévő ingatlanhoz történő ki- és berakodás érdekében a Tolmács 
353/3 helyrajzi számú ingatlan és az önkormányzat tulajdonában lévő 349/1 
helyrajzi számú (iskola, óvoda udvar) ingatlan határán meglévő kerítés mentén az 
óvoda-iskola udvarra nyíló bejárati kaput építsen és használjon. 

 
Határidő: lehetőség szerint 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az az ötlet merült föl bennem, hogy rendezhetnénk egy karácsonyi templomi koncertet. Pénzbe ez nem igazán 
kerül, de azt szeretném megbeszélni veletek, hogy kapnánk egy fenyőfát, és mit szólnátok, ha egy falu 
karácsonyfát is készítenénk. A koncertet advent 3. vasárnapjára terveztem, és ekkorra felállítanánk a fenyőfát a 
faluház és a templomkerítés közé. A fát a gyerekek díszítenék, mindenki hozna rá 1-1 díszt, és a koncert után 
egy forralt bor, tea, zsíros kenyér megvendégelés lenne. Beszéltem az intézményvezetőkkel és a gyerekek 
készítenének kis apróságokat, adventi kézműves dolgokat, és ezeket árulhatnák itt a karácsonyfa körül. A bevétel 
természetesen az iskoláé és az óvodáé lesz. Beszéltem asszonyokkal is, és többen mondták, hogy szívesen 
sütnének süteményt erre az alkalomra. Feleségem mondta, hogy ő sültalmát készít. Tehát a koncert után lenne 
egy ilyen kis megvendégelés, és nem kerülne sok pénzbe. Úgy állna össze a dolog, hogy 15.00 órától lenne a 
fenyőfadíszítés, aki eljön, hoz 1-1 díszt, és közösen feldíszítik a fát. 16.00 órától lenne a hangversen a 
templomba, a Plébános Úrral megbeszéltem, hozzájárul. Eljönne a Nagyoroszi egyházi kórus, aztán a Tolmács-
Nagyoroszi vegyes kórus, a bánki evangélikus egyház kórusa, és a tolmácsi népdalkör énekelne még karácsonyi 
dalokat. Ez kb. 35 perces lenne, utána mindenki kijönne a templomból és mindenkit megvendégelnénk. Hátha 
egy kicsit összetartóbbak lennének az emberek, és kialakulna egy ilyen szokás advent idejére. Hátha eljönnek a 
fiatalok is egy kis forralt borra vagy zsíros kenyérre. Gondoltam arra is, hogy a gyerekeknek tarthatnánk egy 
hóemberépítő versenyt is a Béke parkba, de nem ígérnek havat akkorra. Nem tudom, hogy mit szóltok hozzá? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nagyon jó ötletnek tartom. Én is beszéltem már egy-két anyukával, nagymamával, hogy süssenek süteményt és a 
kisunokával együtt árulhatnák. Gondolkodnak rajta és örülnek az ötletnek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor ez szerveződik. Nem sok költségbe fog kerülni, szerintem még 20.000 Ft-ba sem. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én is hozok egy kis libazsírt vagy kacsazsírt, és még 1 kg mézet is felajánlok, csak kenyér legyen. Az ötlet 
nagyon tetszik! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Találjunk ki valami nevet ennek az egésznek, mint például adventi vagy karácsonyi vásár, és a gyerekek hadd 
árulják az elkészített díszeiket, süteményeket. 
Van-e még valakinek hozzászólása, felvetni valója az egyebek napirendhez? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az idősek napján beszélgettem Paulinyi János Csokonai utcai lakóval, aki nagyon örül annak, hogy elkezdtük 
feltölteni Rétság felé a Zarándok út melletti nagy gödröket. Az út mellett húzódik két nagynyomócsövű 
vízvezeték is, és azt tanácsolja, hogy töltsük fel azon az oldalon a padkát is, mert ha véletlenül eltörik a 
vízvezeték, az pillanatokon belül akár 5 lakóházat is tönkretehet.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én is beszéltem a Paulinyi Jani bácsival, és azért kezdtük el a feltöltést, de sajnos nekem nincs időm arra, hogy a 
közmunkásoknak megmutassam, hogy hogyan kell csinálni. Sajnos olyanok, hogy ezt meg kell nekik mutatni. 
Elmondtam nekik, hogy honnan kezdjék, és hogyan csinálnák, és nem úgy csinálták. A Börzsöny utca 
kövezéséből is maradt kő, ebből lesz feltöltve a padka. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Ha mondjuk egy szippantós autó belemegy abba a nagy gödörbe és eltörik az a nagynyomócső, 10 percen belül a 
környékbe mindent elvisz a víz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Valóban elég mély az a gödör ott, és áll benne a víz. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Akkor nem is biztos, hogy jó megoldás kővel feltölteni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért kellene, hogy ha belehajt egy autó, ne zuhanjon, hanem simán elmenjen felette. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A kálvária dombon álló három kereszt közül az egyik szét fog esni a télen. Valakivel kellene beszélni, hogy 
javítsa meg, nem kellene megvárnunk, amíg eldől. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megnézetem. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Köszönöm! 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
A ravatalozó csatornáját is meg kell javítani. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azt már csináljuk a Józsival. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Azt javasolnám, hogy lambériával vagy deszkapalánkkal kerítsük körbe a szelektív hulladékgyűjtő szigetet, és 
akkor nem a kukákat néznék az emberek.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Meg kell tudni, hogy az ürítő autónak nem lesz-e útban.  
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Én csak a két oldalára gondoltam, nem elé, a háta mögé vagy fölé. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én még nem láttam, hogy hogyan ürítik. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az autó az úton marad, oda kigurítják a gyűjtőedényt, és onnan veszi fel és üríti. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Akkor nem zavarja az ürítést, ha kétoldalt esztétikusan kicsit - úgymond - eldugjuk a kukákat. Nincs esetleg a 
közmunkások között olyan, aki tud fával dolgozni? Mert akkor csak gyalult deszkát kellene vennünk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sajnos nincs. Jövő januártól pedig változik a közmunka program, és nem tudom még pontosan, hogy hogyan 
lehet közmunkásokat foglalkoztatni. Most még kettő főt megpróbálok február végéig megpályázni. Lesz majd 
ezzel kapcsolatban egy értekezlet, egyelőre annyit tudunk, hogy 2-4 hónapig lehet napi 4 órában foglalkoztatni 
az embereket, de csak a legrászorultabbakat. Lehet majd 1 éves foglalkoztatásra is igényt benyújtani, de nagyon 
meg kell gondolni, hogy kit szeretnénk így alkalmazni. Én úgy gondolom, hogy takarítónőt egész évben kell 
foglalkoztatni. 4 órában takarítana, 4 órában pedig a konyhán kisegítene. Jövőre muszáj lesz szemléletváltást 
csinálnunk, és a daduska az óvodában ellátja majd a takarítói feladatot is. Ez régen is így volt. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
A rendelkezésre állási támogatást felváltja a bérpótló támogatás. Ez nem fog járni alanyi jogon, csak akkor, ha 
legalább egy évben harminc munkanapot dolgozik az illető, és ha ezt nem tudja igazolni, nem kap támogatást. 
Kicsit nehezebb lesz velük a dolgunk, hiszen mindenkit be kell tanítani a gépek kezelésére.  
A konyha esetleges megszüntetése esetén sokat gondolkoztam a dolgozók lehetőségeiről. Az egyik szakácsnő 
övőre már el tud menni nyugdíjba, így az ő helyzete megoldódik. Az élelmezésvető elvállalná a beszállításra 
kerülő ételadagok kiosztását és a pénzbeszedést. Két fő lenne munkanélküli, nekik is megpróbálunk munkát 
biztosítani. Egy fő mindenképpen kell majd, hogy a jelenleg a faluházban takarító megbízható személyt váltsa, 
hiszen ez az állás bizalmi állás, amivel gondolom mindenki egyetért.  
Van még valakinek hozzászólása az egyebek napirendben? 
 
Csehek József képviselő 
A Béke utcában a 22. és 44. számú ház között a közben elég nagy a sár. Kellene oda is követ vitetnünk, mert már 
alig lehet autóval megfordulni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Mindenki oda megy megfordulni. 
 
Csehek József képviselő 
Teljesen ki van taposva. 
A másik pedig az, hogy sokan hiányolják a parókia melletti hirdetőtáblát, ami az emlékmű helyén volt. Az volt a 
legjobb központi helyen. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Azt én is mondtam, hogy hiányozni fog. 
 
Csehek József képviselő 
Az nagyon jó helyen volt, és sokan olvasták. Ki kell találni egy másik helyet, ami szintén elég forgalmas. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A postával szemben ott a kanyarnál nem lenne jó? 
 
Csehek József képviselő 
Lehetne följebb is tenni. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Az I. világháborús emlékmű környékét ne rontsuk el hirdetőtáblával. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tudjátok, hogy hova lehetne? Ahol a Béke tér útja a Tolmácsi utcával fut össze, ott van egy villanyoszlop. Arra 
lehetne felfogatni egy hirdetőtáblát. 
 
Csehek József képviselő 
Az kényes dolog. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A posta előtti rész kinek a tulajdona? A miénk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, a miénk. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Akkor tegyük oda. 
 
Csehek József képviselő 
Kettőt kellene kirakni, mert régen még az orvosi rendelőn is volt egy tábla, amit a felújításkor vettek le. Azt is 
kellene pótolni. Az a falra volt felfogatva. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérek árajánlatot az elkészítéséhez. Akkor kell egy fali, és egy oszlopos hirdetőtábla. Zárható legyen? 
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Csehek József képviselő 
Nem kell zárhatónak lenni, csak legyen egy kis teteje. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Akkor egyben kérhetünk árajánlatot a szelektív tárolók eltakarásához is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megkérném Balázs János képviselőt, hogy készítene egy-egy skiccet a szelektív hulladékgyűjtők bekerítésére és 
a hirdetőtáblára, hogy mégis hogyan nézzen ki? És akkor az alapján kérnék árajánlatokat. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Természetesen készítek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az alapítvány tisztségviselőivel kapcsolatban felvettem a kapcsolatot a jelöltekkel, mivel a Magdi a képviselői 
összeférhetetlenség miatt lemondott, és az anyósom Hajnis Gáborné alapítványi titkár is lemond. Az alapítványi 
elnökséget elvállalja Balázsné Juhász Andrea, a titkári posztot pedig Féjáné Záhorszki Mária. Marika egyébként 
is tagja volt a kuratóriumnak, ezért az ő helyére Hámori Imréné Magdi lépne be. A többi tag – Dávid Imre, 
Szarka Miklós, Csehek József, Gyuricza Anikó - továbbra is vállalja az alapítványi tisztségét. A felügyelő 
bizottságban Makkai Zoltánné, Rudnai Ferenc és Góg Katalin van. Megkérdeztem őket is, hogy vállalják-e 
továbbra is a tagságot, mindenki vállalja. Eddig még nem volt dolguk, de ezután a pályázatok miatt lesz. Az 
alapítvány pályázott a parókia felújítására – ami közel 15 millió forintos beruházás. Erre majd valami 
hitellehetőséget kell keresni az alapítványnak, úgy hogy lesz itt munka.  
Amennyiben a testület az előkészített okirat-módosítás alapján meghozza a döntést, Dr. Dobsonyi László ügyvéd 
úr intézi is a változások bírósági átvezetését. 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki egyetért 
azzal, hogy az alapítványunk elnöke Balázsné Juhász Andrea, a titkár Féjáné Záhorszki Mária, 
kuratóriumi tag pedig Hámori Imréné legyen, a többi tisztség pedig változatlanul maradjon, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

111/2010. (XI.23.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2005. február 23-án elfogadott és 
megalapított Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány (2657 Tolmács, sport u. 
1.) Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A közalapítvány elnöke, és egyben képviselője: Balázsné Juhász Andrea (szül.: Vác, 
1969.01.27., anyja neve: Krajcsir Erzsébet Katalin, 2657 Tolmács, Szurdok utca 7.) 
A közalapítvány kuratóriumának titkára, és egyben másik képviselője: Féjáné Záhorszki 
Mária (szül. 1969.09.09, anyja neve: Gréczi Mária, 2657 Tolmács, Szépvölgyi u. 43.)  
 
A közalapítvány kuratóriumának további tagjai:  
Csehek József (szül. 1954., anyja neve: Iszák Margit, 2657 Tolmács, Alkotmány u. 20.) 
Dávid Imre (szül. 1965., anyja neve: Miklián Julianna, 2657 Tolmács, Szabadság utca 45.) 
Gyuricza Anikó  (szül. 1972., anyja neve: Mezei Anna, 2657 Tolmács, Csokonai u. 30.) 
Hámori Imréné (szül.: Tereske, 1950.07.02. anyja neve: Homolya Margit, 2657. Tolmács, 

Alkotmány utca 4.) 
Szarka Miklós (szül. 1964., anyja neve: Sebestény Teréz, 2657 Tolmács, Szabadság u. 39.) 
 
A felügyelő bizottság tagjait az alapító jelöli ki meghatározatlan időre a következők 
szerint: 
Góg Katalin (szül.: 1950.06.28. anyja neve: Garaczi Lídia, 2651 Rétság, Orgona köz 2. 

I/2.sz.) 
Makkai Zoltánné (szül. 1964. an. Havai Julianna, 2657 Tolmács, Szabadság utca 27.) 
Rudnai Ferenc, (szül.: Tolmács, 1960.07.14., an: Vlasics Katalin, 2657 Tolmács, 

Szabadság utca 1.) 
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A képviselő-testület elfogadja a Tolmácsért Közalapítvány módosított alapító 
okiratát, mely okirat jelen határozat mellékletét képezi. 
A képviselő-testület megbízza Dr. Dobsonyi László ügyvédet az alapító okirat 
módosításából fakadó feladatok ellátására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
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 
képviselő 


