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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

1/2011.  
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2011. január 21-én 830 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 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  
 
1. A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Alapító Okiratának módosítása; 

A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szakmai programjának elfogadása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2.  Közterület használat iránti kérelem 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

 
 
1. Napirend A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Alapító Okiratának 

módosítása; A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
szakmai programjának elfogadása 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító okiratát módosítani szükséges a 
bekövetkezett cím módosulás miatt. Ezt minden tag-önkormányzatnak el kell fogadni, csak utána lesz érvényes. 
Ezen kívül a Szolgálat dolgozói elkészítették a Szolgálat új Szakmai Programját, mely az új működési 
engedélyhez szükséges. Ezt szintén minden tag-önkormányzatnak el kell fogadnia. 
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
előterjesztett alapító okirat módosítást és szakmai programot, illetve a határozati javaslatot, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
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1/2011. (I.21.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testülete a Nyugat-Nógrád 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Alapító Okiratának 2. számú módosítását 
az alábbiak szerint jóváhagyja. 
 
A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító okirata az 
alábbiak szerint módosul: 

1. A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító okiratának 2. 
pontja az alábbiak szerint módosul: 
„2. Az intézmény elnevezése, székhelye, telephelyei:  

 Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
Székhely: 2645 Nagyoroszi, Ady Endre út 17. 
Telephelye: nincs” 

2. A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító okiratának 
15. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„15. Az intézmény bélyegző felirata 

„Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti  
  és Családsegítő Szolgálat  
  Szh.: 2645 Nagyoroszi, Ady Endre út 17. Pf.: 34. 

             Tel./Fax: 06-35/374-119” 
3. A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító okiratának 

17. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„17. Záró rendelkezések 

Az intézmény alapításának időpontja: 1999. november 30. 
A módosítás hatálybalépésének időpontja: 2011…………….” 

 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztett, 
Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szakmai Programját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
 
1. Napirend  Közterület használat iránti kérelem 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Csabuda Péter a héten közterület használat iránti kérelem nyújtott be az önkormányzathoz, miszerint minden 
hétköznap, hétfőtől péntekig egy élelmiszer jellegű mozgó kisbolttal árusítani szeretne Tolmács községben. A 
kérelmező a mozgóárusításhoz szükséges engedéllyel rendelkezik, így az árusítást nem lehet megtiltani, erre 
nincs jogi lehetőség. A közterület használatát szabályozó régi önkormányzati rendelet nem határozott meg 
feltételeket a mozgóárusításra vonatkozóan, ezért arra sincs lehetőségünk, hogy most bármit előírjunk, igazából 
az engedélyt ki kell adni. Arra gondoltunk, hogy mivel az önkormányzatnak ez egy régi, 1995-ös rendelete, 
megérett a felülvizsgálatra és az újra szabályozásra, többek között azért is, hogy a mozgóárusítás feltételeit 
átgondoljuk, szabályozzuk, ugyanis a mozgóárusítást nem lehet megtiltani, de önkormányzati rendeletben elő 
lehet írni a szabályait, feltételeit, pl. hogy mikor, hány órától meddig lehet árusítani, hogy lehet hangjelzést 
használni, ilyesmi. Ezen kívül – ha már a feltételeket úgy is leszabályozzuk az önkormányzati rendeletben - 
célszerű lenne a közterület használati engedély megadását polgármesteri hatáskörbe utalni, hogy egy-egy ilyen 
kérelem esetén ne kelljen mindig összehívni a testületet, hiszen mérlegelési jogkör nincs, csak azt lehet dönteni, 
amit a jogszabályok és majd a helyi rendeletünk lehetővé tesz. A következő ülésünk egyikére elkészítünk egy 
rendelet-tervezetet, addig mindenki gondolkodjon, hogy milyen szabályokat alkossunk, hogy ezeket a közterületi 
alkalmi és mozgóárusításokat kordában tartsuk. Csak akkor lehet bármit érvényesítenünk, ha a helyi rendeletben 
leszabályozzuk. 
Van-e hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tisztelt Testület! Inkorrekt, és nem tartom helyén valónak az engedély kiadását a most üzemelő vegyesbolttal 
szemben. Ellehetetlenítjük a zugárusokkal szemben. Ha esetleg bezár - mivel nem tudja fenntartani az üzletet, 
mivel már a kenyeret is a mozgóárusoktól vásároljuk - ki fog reggel ½ 6-kor az Erdőkémiába menő dolgozóknak 
felvágottat, kenyeret, tejet adni? Napközben egy doboz gyufát, cigit hol lehet venni? Ki fog adni az iskolába 
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menő gyerek szüleinek reggelibe valót? Oda fogunk jutni, ahol Kétbodony van! Ki tudja ezt a házalót 
ellenőrizni? Mi lesz a higiéniával? Hol mos kezet? Az áru eredetét ki ellenőrzi majd? 
Kérem a tisztelt testületet, hogy az engedély kiadását tagadja meg! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Elfogadom az aggályokat, de akkor is azt kell mondanom, hogy a szabad piaci verseny szellemében – amit az 
EU nagyon szigorúan előír és megkövetel – nem lehet megtagadni a mozgóárusítást. Tilos a fogyasztók 
választási szabadságát indokolatlanul korlátozni, és szintén tilos valamely vállalkozást előnyhöz juttatni. A helyi 
önkormányzat mozgástere addig terjedhet, hogy önkormányzati rendeletben meghatározza a mozgóárusítás 
feltételeit, de nem lehet megtiltani, a szabályozás nem lehet diszkriminatív és nem valósíthatja meg a joggal való 
visszaélést. Úgy érzem, hogy a Geri bá’ által felvetett aggályok szubjektívek, és a mozgóárusítás megtiltása 
ütközne a szabad piaci verseny elvével. Ebben a témában a Heves Megyei Bíróságnak van egy ítélete, melyben a 
bíróság kimondja, hogy a helyi önkormányzat szabályozhatja a mozgóárusítás feltételeit, de a szabályozás során 
nem lehet visszaélni a joggal.  
Az EU-nak létezik egy 2006-os irányelve a belső piaci szolgáltatásokról, mely többek között rögzíti a 
szolgáltatások szabad mozgásának, a szolgáltatásnyújtás szabadságának elvét, valamint a szolgáltatás 
igénybevevőinek szabad választási jogát. Ezt az irányelvet minden hazai jogszabály megalkotásakor 
érvényesíteni kell.  
A mozgóárusítást végző kereskedőnek engedéllyel kell rendelkeznie, és az árusítás feltételeit, az engedélyben 
foglalt előírások betartását – az üzletekhez hasonlóan - a szakhatóságok ellenőrzik, ellenőrizhetik. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a közterület használati engedély megadására vonatkozó határozati 
javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  

2/2011. (I.21.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Zselykincs Kft. 
2643 Diósjenő, Börzsönyi u. 25. szám alatti székhelyű vállalkozás mozgóárusítás 
céljából történő közterület-használati engedély kiadásához. 
A képviselő-testület a Zselykincs vállalkozás részére a LUM 127 forgalmi 
rendszámú gépjárművéből történő heti 5 alkalommal történő árusítást, a közterület 
használati díjakról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben 
meghatározott közterület-használati díjtételek figyelembevételével, jelenleg 100 
Ft/m2/nap közterület-használati díj fizetése ellenében, az önkormányzati rendeletben 
meghatározott feltételekkel engedélyezi. Az engedélyes köteles a közterület 
használat és a mozgóárusítás során a közterület használatáról szóló mindenkor 
hatályos önkormányzati rendeletben foglaltakat betartani. Az engedély 
visszavonásig érvényes.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről 
határozattal értesítse a kérelmezőt és adja ki a közterület használati engedélyt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

További napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet és a képviselő-testület 
ülését lezárta. 
 

K.m.f. 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

Csehek József 
képviselő 


