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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

2/2011. 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2011. február 14-én 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  - 6. napirendtől 
 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 4 fő jelen van - Balázs 
János Ferenc képviselő jelezte, hogy később érkezik - így az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Hámori Imréné képviselő legyen. A napirendekre vonatkozó egyéb 
javaslata polgármesternek volt: a 11. napirendet ne tárgyalja a képviselő-testület, mert a mostani törvény szerint 
nem áll módjukban ezeket a földeket visszaadni az önkormányzatunk részére.  
A javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
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. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
2. Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi költségvetése 

Az önkormányzat 2011. évi költségvetése 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
3. A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

4. A közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
5. Az ivóvízhálózat üzemeltetése és ivóvíz szolgáltatás a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. által 

Az ivóvíz szolgáltatás hatósági díjáról szóló önkormányzati rendelet 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
6. Az IKSZT építési munkálatai során szükségessé váló pótmunka – vállalkozói szerződés módosítása 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

7. A polgármester akadályoztatása esetén a polgármester társulási tanácsban történő helyettesítése 
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 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
8. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező fő célok meghatározása; 

Tájékoztatás a körjegyző 2010. évi teljesítményértékeléséről 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
9. Telek visszavásárlás iránti kérelem 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
10. Építési telek vételár-részlet fizetési halasztása iránti kérelem 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
11. Ügyvédi meghatalmazás a Tolmács 02/5, 02/7, és 02/11 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adása iránti eljárás vitelére – szóbeli előterjesztés 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
12. Házi komposztáló – ajánlat megtárgyalása 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
13. Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése, előkészítése 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
14. Magyar Önkormányzatok Szövetségébe történő belépés 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
15. Rétság Általános Iskola farsangi báljának támogatása iránti kérelem 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
16. Március 15-ei ünnepség előkészítése – szóbeli megbeszélés 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
17. Egyebek 

 
 
 

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

 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felvettem a kapcsolatot az újonnan megválasztott ipolyviski polgármesterrel a HUSK pályázati lehetőség 
keretében történő szennyvízcsatorna kialakítása érdekében. A mai napon járt itt nálam a Polgármester, és 
megbeszéltük, hogy nekünk sürgős ez a dolog. Ő is utánajárt a pályázatíróknál bizonyos dolgoknak. Ők nem 
tudnak pályázni ebben a szennyvíz programba, de nagyon szívesen segítenek nekünk. Abban sikerült 
megegyeznünk, hogy mi leszünk a gesztor település, és amennyibe nekünk ez a beruházás kerül azt átadják 
nekünk. Tehát a pályázható pénz nagyobb részét megkapjuk mi. Ő is beterjeszti a szándékát az ottani képviselő-
testület elé és onnantól kezdve konkrétumokról tudunk beszélni. Már megállapodás mintánk is van. Szóba jött az 
is, hogy jó lenne testvér-települési kapcsolatot is kialakítanunk, és mivel nekünk van már a Fitódiakkal, esetleg 
egy ilyen hármas szövetség jöhetne létre. Tehát a csatornázás úgy néz ki, hogy menni fog. Az alpolgármester 
urat arra kérem, hogy keressük együtt fel Balla Mihály képviselő urat egy kis lobbizás miatt. 
A Tolmácsi bekötőút állapotával kapcsolatban felvettem a közútkezelővel a kapcsolatot. Levelet is írtam, és 
személyesen is voltam benn náluk Salgótarjánban. Azt ígérték, hogy ki fogják kátyúzni az utat, de én mondtam, 
hogy már nincs mit kátyúzni, mert már út sincs. A napokban találkoztam Sólyom Péter közútfelügyelővel, aki 
azt mondta, hogy ő úgy tudja, hogy be van tervezve a bekötőútból 300 méter útfelújítás, amit a budapesti 
központba felterjesztettek. Arra nincs pénzük, hogy az egészet felújítsák. 
A kistérségi társulási ülésen végre napirendre került a munkaszervezet vezető választás. Második nekifutásra egy 
balassagyarmati hölgy nyerte el ezt a posztot, Dr. Faragó Máriának hívják. Március 1-jétől ő lesz a kistérségi 
társulás munkaszervezetének vezetője.  
Az IKSZT 34%-os készültségéhez tartozó számla beadása megtörtént, tehát szépen készül. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
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A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A rendelet-tervezettel módosításra kerülnek azok a dolgok, amik nem voltak vagy nem úgy voltak betervezve a 
2010. évi költségvetésbe, ahogy végül is alakult. 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki egyetért a 
rendelet-tervezet elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő rendeletét:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II.15.) 
önkormányzati rendelete 
 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A körjegyzőségnél is ugyan az a helyzet, mint az önkormányzatnál, átvezetjük az évközben bekövetkezett 
változást. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért határozati javaslatban meghatározott 233 ezer Ft módosítással, és így a 25.895 Ft kiadási és bevételi 
főösszeggel, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

3/2011. (II.14.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete testülete Bánk-Tolmács 
Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének alábbi táblázat szerinti módosítását 
elfogadja, a Körjegyzőség költségvetésének módosított főösszege 25.895 ezer 
Ft.  
 

Változás Előirányzat változások 
Növekedés Csökkenés 

Összesen 

841116 Kisebbségi önkormányzati 
választás     233 000
464221 Műk.célú pe. Átv.l fej.kez.szervtől 233 000     

Bevételi színvonal változása: 233 000   
 

Változás 
Előirányzat változások 

Növekedés Csökkenés 
Összesen 

841116 Kisebbségi önkormányzati 
választás     233 000
512211 Köztisztviselők jutalma 17 000     
52221 Megbízási díjak 45 000   
52222 Tiszteletdíjak 75 000   
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5312 Járulékok  teljesítése  16 000    
5332 Egészségügyi hozzájárulás 20 000     
552299 Egyéb kisebb kiadások  4 000    
561211 Vásárolt term. És szolg. Áfa  4 000    
56221 Belföldi kiküldetés  2 000    
56223 Reprezentáció  16 000    
Tartalék 34 000   

Kiadási színvonal változása: 233 000   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
 
 
2. Napirend  Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi költségvetése 

Az önkormányzat 2011. évi költségvetése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A körjegyzőség költségvetéséhez van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata? 
Átalakításra kerül a körjegyzőség. Megkérnélek Andrea, hogy tájékoztasd a képviselő-testületet ezzel 
kapcsolatban. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Egy fővel csökkenne a körjegyzőség létszáma, és a körjegyzőségi költség-megosztás alapján Tolmácson az 
ebből fakadó bérmegtakarítás  30%-a jelentkezik megtakarításként. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ennyivel kevesebbel kell hozzájárulnunk a körjegyzőséghez. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ez természetesen azt is jelenti, hogy a tolmácsi és bánki dolgozóknak jóval több munkája lesz, hiszen a feladat 
nem szűnik meg, hanem felosztjuk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Valakinek van-e kérdése, hozzászólása? 
 
Több hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy a Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi költségvetését 23.524.000 Ft főösszeggel 
elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 

 
4/2011. (II.14.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testülete testülete Bánk-Tolmács 
Körjegyzőség 2011. évi költségvetését 23.524 e Ft főösszeggel elfogadja. A 
Körjegyzőség létszámkerete 7,4 fő.  
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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, 
hogy Bánk-Tolmács Körjegyzőség működéséhez Tolmács Község 
Önkormányzatát terhelő 4.926.000 Ft hozzájárulást a körjegyzőségi 
megállapodásban rögzítetteknek megfelelően átutalja.  
 
Határidő: 2011. év folyamán 
Felelős: polgármester  
 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy a Bánk-Tolmács Körjegyzőség létszáma 1 fővel csökkentésre kerüljön, kérem 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

5/2011. (II.14.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség 
működését 2011. március 1. napjával átszervezi. A köztisztviselői létszámkeretet 1 
fővel csökkenti, és 1 fő teljes munkaidős köztisztviselő határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszonyának megszüntetéséről dönt.  
A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott köztisztviselő 
továbbfoglalkoztatására a helyi önkormányzat fenntartói körön belüli költségvetési 
szerveinél, intézményénél nincs lehetőség. Az önkormányzat egy intézményt – Bánk-

511211 Köztisztviselők alapilletménye 11 622 000 Ft
511231 Köztisztviselők nyelvpótléka 278 000 Ft
511241 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka 899 000 Ft
512211 Köztisztviselők jutalma (választáshoz kapcsolódóan) 5 000 Ft
514231 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése 720 000 Ft
514241 Köztisztviselők cafetéria juttatása 1 040 000 Ft
516211 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye 1 548 000 Ft
516241 Részmunkaidős foglalkoztatottak cafetéria juttatása 390 000 Ft
52222 Tiszteletdíj (választási) 25 000 Ft
5312 Társadalombiztosítási járulék 4 184 000 Ft
5432 Irodaszer 80 000 Ft
54721 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 100 000 Ft
55229 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 155 000 Ft
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa 78 000 Ft
56221 Belföldi kiküldetés 158 000 Ft
56223 Reprezentáció 1 000 Ft
57221 Munkáltatói SZJA 271 000 Ft
591 Tartalék 1 351 000 Ft
Kiadások összesen: 23 524 000 Ft
 
981      Pénzmaradvány igénybevétele 1 398 000 Ft
                 Előző évi záró pénzkészlet igénybevétele 
94222  Normatív állami hozzájárulás feladatmutató kötötten   5 118 000 Ft 
              Körjegyzőség állami támogatás 
4642 Támogatásértékű átvett pénzeszköz
                   Létszám-csökkentés támogatás 
4642     Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz 4 926 000 Ft
                   Körjegyzőség finanszírozása Tolmács 
37       Intézmény finanszírozás 11 493 000 Ft
                  Körjegyzőség finanszírozása Bánk 
Bevételek összesen: 23 524 000 Ft
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Tolmács Körjegyzőség - tart fenn, intézményénél a létszám- és álláshely átcsoportosítás 
lehetőségét felülvizsgálva, a továbbfoglalkoztatásra nincs lehetőség.  
Bánk-Tolmács Körjegyzőség létszámcsökkentés előtti létszáma: 8,4 fő, a 
létszámcsökkentést követő létszáma: 7,4 fő. 
A foglalkoztatott jogviszony megszüntető okiratainak kiállítási dátuma: 2011. február 
25. 
A foglalkoztatott felmentési idejének kezdő időpontja: 2011. március 1. 
A képviselő-testület a felmentett munkavállalót a felmentési idő felére menti fel a 
munkavégzési kötelezettség alól. 
 
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt a szükséges munkajogi intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: körjegyző 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy a Tolmács-Bánk Óvoda 2011. évi költségvetését 15.584.000 Ft főösszeggel elfogadjuk, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
6/2011. (II.14.) Képviselő – testületi határozat  

 
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testülete Tolmács-Bánk Óvoda 2011. évi 
költségvetését 15.584 e Ft főösszeggel elfogadja. A Tolmács-Bánk Óvoda 
létszámkerete 6,4 fő.  

 
511212 Közalkalmazottak alapilletménye 6 586 000 Ft
511242 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 523 000 Ft
512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 126 000 Ft
513222 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatásai 174 000 Ft
514232 Közalkalmazottak közlekedési költségtér 36 000 Ft
514292 Közalkalmazottak .egyéb költségtérítése  8 000 Ft
516211 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye 4 217 000 Ft
516222 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzési juttatása 366 000 Ft
516242 Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése 121 000 Ft
5312 Társadalombiztosítási járulék 3 237 000 Ft
5482 Munkaruha 190 000 Ft
Óvodai nevelés kiadásai összesen: 15 584 000 Ft
      
94222 Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten 8 309 000 Ft
 Közoktatási normatívák  
46426  Átvett pénzeszköz kistérségi társulástól 1 647 000 Ft
                    intézménytámogatás 
46425  Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz 4 398 000 Ft
 Óvodai feladatok finanszírozása Bánk  
Intézmény finanszírozása 1 230 000 Ft
 Óvodai feladatok finanszírozása Tolmács  
Bevételek összesen: 15 584 000 Ft

 
Határidő: 2011. év folyamán 
Felelős: polgármester  
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Hajnis Ferenc polgármester 
Most a költségvetési rendeletünkről kell döntenünk. Remélem mindenki megértette az előterjesztést és a rendelet 
tervezetet. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A sportolóknak, nyugdíjas klubnak, polgárőrségnek tervezett támogatás nem sok, de ha ennyi jutott, akkor ennek 
is örülni kell. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt gondolom, hogy a kötelező feladatok mellett, amikor hitel veszünk fel, még tudunk adni ilyen támogatást, 
akkor azt gondolom, elégedettek lehetnek. Lehet többet adni, de akkor valahonnan el kell venni. A népdalkör és 
a néptánccsoport azért került be a támogatottak körébe, mert úgy gondolom, hogy ők is sokat mozognak, 
szerepelnek a településen, a településért. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ők is civil csoportok! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Így van. Egyébként a nyugdíjas klub vezetőjével már ismertettem a betervezett összeget, és annyit kérdezett: 
„Tudtok adni, Feri?” Tehát értékelik a keveset is és örülnek neki. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Az igazság az, hogy az idősek napi rendezvénnyel is ugyanez a réteg van támogatva. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megmarad a Falunapi rendezvényünk és a karácsonyi szaloncukor is. Tudom, hogy a sportolóknak a nevezési díj 
magas, ők ezért kapnak 100.000 Ft támogatást. A kátyúzásra is be lett tervezve kiadás, igaz nem nagy összeg, de 
azt meg kell csináltatnunk. Tényleg csak a fontos dolgok kerültek betervezésre. Az idei év tényleg szoros lesz, 
de azt gondolom, hogy a jövői év már jobb lesz. Az IKSZT beruházásnál le kell nyelnünk a kamatot, de lesz egy 
60 millió forintos épületünk. Ez nem mindegy! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az úttal kapcsolatban többen kérdezték – mert ugye közlekedni nem lehet - hogy mikor lesz megcsináltatva. 
Erről beszéltél az elején, ugye? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, ezt mondtam el az elején a tájékoztatómban. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A Nógrádi Erdőkémia Kft-be nagyon nagy a kamion forgalom. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
600 személyautó tesz annyi kárt az útban, mint 1 kamion. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy megbeszélést megérne az Erdőkémia vezetőivel, mert emlékeztek rá, máskor is hozzájárultak a kátyúzáshoz. 
A főutunk viszont az Állami Közút kezelésében van, ott velük kell egyezkedni. Egy egyeztetést megér. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen, szerintem is. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Adjunk meghatalmazást a polgármester úrnak, hogy keresse meg őket az önkormányzat nevében. Az út állapota 
az ő részükre is tarthatatlan, valahogy segítsenek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sólyom Pétertől kaptam olyan információt is, hogy valószínűleg belterületi önkormányzati utak felújítására is 
lesz pályázati kiírás. Ha 90%-os támogatással lehetne pályázni, akkor el kell gondolkodnunk a Béke utca 
végének kiépítésén is, hiszen a nyáron felépül az utolsó ház is. Vagy legalábbis kővel meg kell szórni. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Bírjuk ki ezt az évet ezekkel az összegekkel, amik a költségvetésben vannak! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ne üssön be váratlan esemény, ez a lényeg. Engem a hitel-felvétel zavar a legjobban, ezt megmondom őszintén. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nálunk nagyon sok a térítésmentesen étkező gyerek, lehet, hogy az egész kistérségben nincs ennyi, mint itt. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Sajnos az utóbbi időben mindenhol egyre több van. 
 
Hámori Imréné képviselő 
De nálunk nem csak az utóbbi időben. Jelenleg az iskolában és az óvodában együttesen 16 gyerek mentes a 
térítési díj alól. Nem látom ezeknél a családoknál a rászorultságot, és a gyermekeik után mi – önkormányzat - 
fizetjük a térítési díjat. És ezek a családok, gyerekek nem értékelik az étkezést. Minden esetre a szülők hozzák az 
igazolásokat, de hogy mi alapján, azt nem tudom. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Néztem az interneten egy kimutatást: a szociális felmérés szerint Tolmácson 25 fő szenvedély beteg van, 
pszichiátria beteg 2 fő, fogyatékos 43 fő, inaktív 275 fő, munkanélküli 31 fő. A felmérés alapján a környékben 
mi állunk a legrosszabb helyen. Nem létezik, hogy nálunk valójában ennyi van! 
Aki ki tud használni valamilyen támogatást, az meg is fogja tenni. Nem az a becsület, hogy úgy keresünk, hogy 
nem kell a támogatás. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Most, hogy a konyhánk is megszűnik, a lejelentéseknek precízebbnek kell lenni. A térítésmentes gyermek 
szüleje nem biztos, hogy jelzi felénk, hogy nem jön a gyerek, mert hát úgysem fizet az étkezésért, akkor én 
behúzom, és az önkormányzat pénze megy el. Lehet azt mondani, hogy ezt ki kell a szülőnek fizetni? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem lehet ilyet mondani. Szigorúan be kell vezetni a gyakorlatot, és meg kell tanítani a szülőknek, hogy be kell 
jelenteni és le kell mondani az étkezést, ha a gyermek beteg. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki egyetért a 2011. 
évi költségvetési rendelet-tervezetben meghatározottakkal, és a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 
158.919 ezer Ft-tal elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő rendeletét:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének  
2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete 
 
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szeretném megköszönni Pénzes Klári munkáját, és hogy elfogadta a meghívásunkat. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Nagyon szívesen, de most már távoznom kell az ülésről. További jó munkát! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető elhagyta az ülést. 
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3. Napirend  A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A rendelet-tervezetben szerepel a hangjelzés használatának időtartama, ami 8.00-13.00 óra között lehetséges. 
Nekem az a véleményem, hogy adjuk meg a hangjelzés használatát 16.00 óráig.  
 
 
Torma Andrea körjegyző 
Akkor viszont húzzuk ki a hangjelzésre vonatkozó mondatot, mert ha 16 óráig használhatják a hangjelzést, akkor 
az egybe esik a mozgóárusítás teljes időtartamával, tehát felesleges külön rendelkezni a hangjelzésről, ha nincs 
korlátozás, és mindig használhatják. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én egyáltalán nem engedném a mozgóárusítást. 
 
Csehek József képviselő 
De nem lehet megtiltani. 
 
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 hangjelzés használatára vonatkozó korlátozás nélkül elfogadjuk a rendeletet, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta rendeletét:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének  
3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete 
 
A közterületek használatáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
4. Napirend  A közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztésben olvashattátok, hogy a rendeletet meg kellett küldenünk a környezetvédelmi felügyelőségnek 
véleményeztetés céljából, és ők a mostani módosító rendelet-tervezetben foglaltakkal kérték kiegészíteni a 
rendeletünket. Van-e kérdés, vélemény, javaslat? 
 
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 tisztántartásáról szóló rendeletet módosító rendeletet-tervezetet, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta rendeletét:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének  
4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete 
 
A közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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5. Napirend  Az ivóvíz hálózat üzemeltetése és ivóvíz szolgáltatás a Duna Menti Regionális  
    Vízmű Zrt. által 
    Az ivóvíz szolgáltatás hatósági díjáról szóló önkormányzati rendelet 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A vízmű társaság szintjén már kétszer háromszor nekifutottunk ennek a témának. A lényeg az, hogy a Duna 
Menti Regionális Vízmű Zrt. 37 Ft-tal olcsóbban adná nekünk a vizet, amennyiben a Nyugat Nógrád Vízmű Kft. 
helyett a DMRV Zrt. lenne a szolgáltató. A Nyugat-Nógrád Vízmű közgyűlésén a polgármesterek már a 
elhatározták - többségi igennel - hogy igen, a DMRV szolgáltassa az ivóvizet, de ehhez testületi határozatok 
kellenek. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A víz ára lefelé ment. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért ez parázs vitákat váltott ki a közgyűléseken. 
 
Balázs János Ferenc képviselő megérkezett a testületi ülésre. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért a települési viziközművek üzemeltetésének átadásával és a határozati javaslat elfogadásával, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

7/2011. (II.14.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település viziközműveinek 
üzemeltetési jogát 2011. március 1-től 2015. december 31-ig a Duna Menti Regionális 
Vízmű Zrt-nek kívánja átadni. 
Ennek érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési jog 
átadásához szükséges szerződésmódosítási és szerződéskötési jogosítvánnyal. 
 
A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. alakulásakor 23 önkormányzat tőketartalékba adott át 
vagyont a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. társaságnak. A képviselő-testület hozzájárul 
ahhoz, hogy amennyiben az érintett önkormányzatok kérik, az önkormányzatok a 
tőketartalékban lévő vagyonukat – az ÁFA fizetési kötelezettség és az esetlegesen 
felmerülő költségterhek vállalása mellett – visszarendezhetik. 
 
Határidő: szerződésmódosítás, szerződéskötés azonnal, üzemeltetési jog átadás 2011.  
                 március 1-jétől 
Felelős:    polgármester 

 
 

 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendeletben kell meghatároznunk az ivóvíz szolgáltatói díját, mely 2011. március 1-től lesz hatályos. Van-e 
hozzászólás, kérdés, észrevétel? 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy az előterjesztett rendelet-tervezetet elfogadjuk, és a javaslat szerint elfogadjuk az ivóvíz 
szolgáltatói díját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta rendeletét:  
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Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (II.15.) 
önkormányzati rendelete 
 
Az ivóvíz szolgáltatás hatósági díjáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
 
6. Napirend  Az IKSZT építési munkálatai során szükségessé váló pótmunka – vállalkozói  
    szerződés módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megkaptuk a műszaki ellenőr igazolását, hogy pótmunkálatokra van szükség. Ezek azután derültek ki, amikor 
lebontották a tetőt, és meglátták az elkorhadt gerendákat. Ez a plusz kiadás az önkormányzatnak 1.183.000 Ft-ba 
fog kerülni, de én elmondtam a vállalkozónak, hogy erre nincs pénzünk, és csak abban az esetben tudunk neki 
fizetni, ha ő is megfizeti részünkre az építési telkek utolsó részletét, ami körülbelül 1.400.000 Ft.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Amikor megnézték ezt az épületet, tudom, hogy nem láthattak be a deszkák alá, de remélem, hogy több ilyen 
pluszmunka nem fog előjönni. Szerintem az épületet meg kellett volna jobban vizsgálni. Be kellett volna nézni a 
deszkák alá is, hogy milyen állapotba vannak azok a gerendák. El kell fogadnunk, mert már be van építve.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt mondta a kivitelező, hogy higgyük el, hogy ezt nem lehetett előre látni. Azzal, hogy leszedtek két három 
deszkát, nem derül ki. Más műszaki megoldással olcsóbban is meg tudták volna csinálni, de azt mondta a 
műszaki ellenőr, hogy ha egy szög beülésével is eltérünk a műszaki tervektől, nem fogjuk megkapni a 
támogatást. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Végül is így lett egészséges az épület. Régebben a tetőszerkezet faanyagát lekezelték egy gombásodás gátló 
szerrel. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most is le kell, és le is van. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Igazából ott voltak elkorhadva a gerendák, ahol válaszfal volt alatta, és ez a gerenda két végéről nem látszott.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Tehát én mondtam a vállalkozónak, hogy mi csak úgy tudunk fizetni, ha előbb ő kifizeti nekünk a telket. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Mikorra kell ezt kiegyenlítenünk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ahogy megegyezünk. Mivel közbeszerzés volt, a szerződés módosítást el kell küldenünk a közbeszerzési 
szakértőnek, és hirdetményben közzé kell tenni, hogy pótmunkákra került sor. Mindent dokumentálni kell, mert 
ha ellenőrzésre kerül sor, mindent tüzetesen átnéznek és mindennek klappolni kell.  
 
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 az IKSZT munkálatai során szükségessé vált pótmunkákat és ennek 
megfelelően módosítsuk a vállalkozói szerződést, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

8/2011. (II.14.) Képviselő – testületi határozat  
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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az Integrált 
Közösségi Szolgáltató Tér kialakításának építési munkálatai során fellelt elkorhadt 
tető gerendák miatt pótmunkák elvégzése szükséges a kivitelező által benyújtott és a 
műszaki ellenőr által igazolt részletes műszaki kimutatás szerint, melynek összege 
összesen (anyag és munkadíj együtt) bruttó 1.183.000 Ft.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés 
pótmunkák miatti módosítására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

7. Napirend  A polgármester akadályoztatása esetén a polgármester társulási tanácsba  
    történő helyettesítése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Kormányhivatal felhívta a figyelmünket arra, hogy a polgármester akadályoztatása esetén legyen kijelölve egy 
állandó helyettes, aki eljár a társulási tanács ülésekre, és teljes jogkörrel helyettesíti a polgármestert. Eddig a 
polgármesterek maguk delegáltak valakit a helyettesítésükre. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ez a polgármesteri „delegálás” egy rossz gyakorlat volt bizonyos településeknél. Megjegyzem, nálunk nem volt 
ilyen, a Polgármester soha nem delegálta a jegyzőt vagy másik polgármestert. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Valóban vannak olyan települések, akik rendszeresen delegáltat küldtek az ülésre. 
Én az alpolgármestert javaslom helyettesítésemre. Csak akkor kell menned, ha én akadályoztatva vagyok. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A határozati javaslatban állandó meghatalmazottat jelöltünk meg, én ezt tartom jobbnak. Lehetne egy-egy 
alkalomra is meghatalmazni valakit, de akkor arról mindig testületi döntésre lenne szükség. Szerintem ez a 
praktikus megoldás. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Rendben. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ez a meghatalmazás nem csak a kistérségi ülésre érvényes, hanem bármelyik másik társulásunk üléseire is. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy akadályoztatásom esetén a társulási üléseken az alpolgármester helyettesítsen teljes 
jogkörrel, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

9/2011. (II.14.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dudás Gergely 
alpolgármestert, hogy Hajnis Ferenc polgármestert akadályoztatása esetén valamennyi 
társulási tanács ülésén teljes jogkörrel helyettesítse, Tolmács Község Önkormányzat 
ügyeiben a társulási tanácsok ülésein a polgármester helyett eljárjon, illetve helyette 
szavazzon. 
A felhatalmazás visszavonásig, illetve Dudás Gergely alpolgármesteri tisztségének 
betöltéséig érvényes. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 

 
8. Napirend  A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező fő célok meg- 
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    határozás; tájékoztatás a körjegyző 2010. évi teljesítményértékeléséről 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van egy határozati javaslat, hogy 2011. évben mi legyen a köztisztviselők teljesítménykövetelménye. Ezt 
gondolom mindenki átnézte. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Ez miben változik az előző évitől? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Néhány pontban. Egy-két pont, ami már nem aktuális, mint például a hivatal akadálymentesítése, törlésre került. 
Vagy például a tavalyihoz képest nincs benne az elektronikus ügyintézés bevezetése, elektronikus aláírás, mert a 
jelenlegi helyzetben szerintem irreális, megvalósíthatatlan. De alapjában véve a főbb pontok ugyanazok. 
 
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 az előterjesztésben szereplő köztisztviselői teljesítménykövetelmények 
alapját képező fő célok meghatározását, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

10/2011. (II.14.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 
többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 34.§ (3) bekezdése alapján Tolmács 
Község Önkormányzata, illetve Bánk – Tolmács Körjegyzőségre vonatkozó 
köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2011. évi fő célkitűzéseket az 
alábbiakban határozza meg. 

 
1. A képviselő-testület 2011. évi munkatervében szereplő napirendekhez kapcsolódó 

előterjesztések határidőre történő elkészítése, a képviselő-testületi döntések képviselete, 
sikeres végrehajtása. 

2. A körjegyzőség székhelyén és telephelyén dolgozó köztisztviselők közötti 
együttműködés elmélyítése, hatékonnyá tétele. 

3. A körjegyzőség székhelye, illetőleg a kirendeltség közötti együttműködés, 
feladatmegosztás, létszámgazdálkodás hatékony megvalósítása, a munkavégzés 
racionalizálása, és az „egy-szervezet tudat” elvének fenntartása. 

4. A gyakran változó feladatok, jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése, ismerete 
és pontos végrehajtása, valamint a jó színvonalú munkavégzéshez szükséges 
ismereteket megszerzése érdekében a köztisztviselők képzése, továbbképzése. 

5. A munkavégzéshez szükséges más közigazgatási szervekkel való kapcsolattartás, jó 
munkakapcsolat kialakítása és fenntartása. 

6. A képviselő-testület fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében a fejlesztési 
támogatási forrásokhoz való hozzájutás elősegítése, pályázati lehetőségek figyelemmel 
kísérése, pályázatok elkészítésében való közreműködés, illetve a pályázatkészítők 
munkájának segítése, kiszolgálása a szükséges dokumentumokkal.  

7. Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényben foglalt 
közérdekű adatok elektronikus közzétételének folyamatos biztosítása, az adatok 
aktualizálása.  

8. A körjegyzőség, valamint a társult önkormányzatok 2011. évi költségvetési 
stabilitásának biztosítása, a pénzügyi és számviteli fegyelem erősítése, a vezetői 
ellenőrzés folyamatos biztosítása. 

9. A pénzügyi kötelezettségvállalások kontrolljának és folyamatos monitoringjának 
biztosítása, a külső és belső szerződéses kapcsolatok folyamatos, koordinált 
figyelemmel kísérése. 

10. Az ellenőrzésre jogosult külső szervek ellenőrzési tervében a körjegyzőségre, illetve az 
önkormányzatokra vonatkozó ellenőrzéseinek eredményes és határidőben történő 
megvalósításának elősegítése. 

11. A lakossági panaszbejelentések gyors és szakszerű intézése. 
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12. A civil szervezetekkel, szerveződésekkel való kapcsolattartás erősítése, 
továbbfejlesztése. 

13. A köztisztviselői egyéni teljesítménykövetelmények határidőre történő kiadása, 
valamint az egyéni teljesítményértékelések – a Ktv. 34. §-a alapján – határidőre történő 
teljes körű elvégzése.  

14. A körjegyzőség közszolgáltatási tevékenysége színvonalának emelése, a minőségi 
munka javítása, a hatékonyság növelése, „lakosság-barát” közigazgatási hatósági 
ügyintézés, a közhatalom szolgáltató funkciójának kifejezése, humánus és jogszerű 
hivatali működés. 

15. A körjegyzőség működésében a költséghatékonyság és a takarékosság érvényre 
juttatása. A költségvetési pénzügyi gazdálkodás területén az előírások maradéktalan 
betartása mellett az erőforrások minél szélesebb körű feltárása, a racionális gazdálkodás 
megvalósítása. A helyi adó tartozások, a hulladékszállítási díj-tartozások, valamint az 
egyéb lejárt határidejű követelések következetes, szigorú, eredményes behajtása. 

16. Az önkormányzat honlapjának színvonalas működtetése, szerepének fokozatos növelése 
az állampolgárok tájékoztatásában. 

17. A körjegyzőség, illetve a társult önkormányzatok működéséhez kapcsolódó 
adatszolgáltatások határidőre történő teljesítése. 

18. A település rendezvényeinek, programjainak sikeres összeállítása és a lebonyolításban 
való aktív részvétel. 

19. A szolgálati titok szigorú megtartása. 
 

Határidő: 2011.évben folyamatos 
Felelős:   körjegyző 
 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tájékoztatom a képviselőket a körjegyző 2010. évi teljesítményértékeléséről, amit közösen készítettünk a bánki 
polgármesterrel. 21 pontot tartalmaz az értékelő lap, és 0-4-ig lehet pontozni. Ez alapján a körjegyző asszony az 
én részemről összesen 84 pontot ért el. Ez 3,36 pontátlag, ami kiváló eredményt jelent. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Köszönöm. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akit érdekel az értékelő lap, szívesen körbeadom, nézzétek át. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Nekem még volna egy kérdésem a jegyző asszonyhoz. Tavaly a költségvetésben volt betervezve pénz a 
köztisztviselők teljesítményének jutalmazására. Ez el lett költve? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Igen. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Jó. Ebben nekünk nem kellett volna döntenünk?  
 
Torma Andrea körjegyző 
A körjegyzőségben volt bérmegtakarítás. Gondolom, hogy az 5%-os bérfejlesztésre gondolsz, ami nem lett 
kiosztva évközben, hanem meghagytam év végére jutalom alapnak, amiből jutalmat tudtam osztani. A 
bérmegtakarításunk egy része ebből tevődött ki, másik része abból, hogy egy dolgozó GYES-en van, és az ő 
béréből szintén bérmegtakarítás keletkezett, és az így felhalmozódott összeg nagyobb részéből jutalom került 
kifizetésre, a másik része pedig tartalékban van.  
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Jó. Csak arra emlékszem, hogy tavaly ilyenkor azon birkóztunk, hogy ha közalkalmazottak nem kaptak, akkor a 
köztisztviselők miért kapnak jutalmat. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Karácsonykor mi is kaptunk. 
 



Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete  2/2011. (II.14.) jegyzőkönyve 

 15

Hajnis Ferenc polgármester 
Étkezési csekket tudtunk a közalkalmazottaknak biztosítani. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Ők is a mi kutyánk kölyke, tehát a közalkalmazottak is és a köztisztviselők is. De ez arányosan volt? Bár nem 
tudom, hogy én ezt tudhatom-e. Tavaly ezen ment a vita, hogy mindenki kapjon egységesen, aki tisztességesen 
dolgozik, vagy ha spórolunk, akkor ne kapjon senki. Ez lenne a politika. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én voltam a felelős az étkezési csekkek szétosztásáért, és személyenként 10.000-15.000 Ft jutott. De jutott 
mindenkinek, van, akinek szerényebben 10.000 Ft, van akinek 15.000 Ft. 
Balázs János Ferenc képviselő 
Ha adunk, akkor egy nagyjából tól-ig határt tartsunk, és az úgy igazságosabb. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ezt azért nem lehet összevetni, mert a körjegyzőség egy önállóan gazdálkodó intézmény, és nekünk volt 
bérmegtakarításunk, amivel a körjegyzőség gazdálkodik, nem az önkormányzat, nem a képviselő-testület. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
A köztisztviselőnek már eleve félre lett téve azaz összeg, a közalkalmazottaknak pedig nem is raktunk félre. 
Tehát én akkor is azt mondtam, hogy mindenkinek tegyünk félre. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én kitudtam osztani 160.000 Ft-ot, a köztisztviselőknek pedig úgy emlékszem 200.000 Ft volt. Nincs nagy 
különbség. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
De akkor a közalkalmazottaknak is be kell tervezni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tavaly sem volt betervezve és mégis jutott nekik, ki tudtuk gazdálkodni. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Ez diszkrimináció, hogy az egyik csoportnak betervezzük a másiknak pedig nem. Ezt tavaly sem értettem. Vagy 
mind a kettőnek rakjunk félre, vagy egyiknek sem. Ha volt rá pénzünk, akkor ’hál istennek. 
 
 
 
9. Napirend  Telek visszavásárlás iránti kérelem 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez a telek az Alkotmány u. 40-es számú ház melletti terület. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én nem venném vissza. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem is tudjuk miből visszavenni. Azt akarom javasolni, hogy szabadkézből értékesíthesse, ha tudja. Különben 
van telek után érdeklődő személy, és ha eldönti, hogy biztosan itt szeretne telket venni, lehet, hogy érdemes 
volna visszavenni a hölgytől. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A határozatot javaslom még kiegészíteni egy szóval. Tegyük bele a „jelenleg” szót, tehát hogy az önkormányzat 
jelenleg nem tud élni a lehetőséggel, és az ingatlant nem tudja visszavásárolni. Hátha mégis közbe jön valami, 
akkor ez ne legyen végleges elutasítása a visszavásárlási lehetőségnek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, legyen benne. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 



Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete  2/2011. (II.14.) jegyzőkönyve 

 16

Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk az építési telek szabadpiacon való eladását a körjegyző asszony által javasolt 
kiegészítéssel, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

11/2011. (II.14.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács 424 helyrajzi számú 
1980 m2 területű beépítetlen telek ingatlan vonatkozásában a 2005. október 24-én kelt 
adásvételi szerződés 3. pontja alapjában az adásvételi szerződést felbontására és az 
ingatlan visszavásárlására - az adásvételi szerződésben vállalt beépítési kötelezettség 
nem teljesítése miatt - biztosított jogával – az önkormányzat nehéz és szűkös anyagi 
helyzete miatt – jelenleg nem tud élni, az ingatlant nem tudja visszavásárolni. 
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlant a jelenlegi tulajdonos a szabad 
piacon értékesítse. A képviselő-testület a konkrét vevő megjelölésével az 
önkormányzathoz benyújtott, az értékesítéshez történő hozzájárulást kérő megkeresést 
megtárgyalja, és meghatározza az értékesítéshez történő hozzájárulás feltételeit, melyet 
a létrejövő adásvételi szerződésben rögzíteni kell. 

 
Határidő: igény szerint 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
10. Napirend  Építési telek vételár-részlet fizetési halasztása iránti kérelem 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most február 2-án kellett volna fizetni Havasréti Páléknak az építési telek második részletét. Amikor kiment a 
számla, akkor kezdtek el gondolkodni, hogy nem tud most fizetni. Ezért javasoltan nekik, hogy írjanak egy 
kérelmet a képviselő-testület felé. Ebben kérem most a döntést. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Szerintem fogadjuk el a kérelmüket, mást nem tudunk csinálni. 
 
Csehek József képviselő 
Ha most nincs pénzük, nem tudunk velük mit csinálni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kérelmében úgy írta, hogy az első részletet július 1-ig kifizeti a másodikat pedig szeptember 30-ig. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Reméljük, hogy ahogy kérték, úgy majd ki tudják fizetni. 
 
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 Havasréti Pál és Nagy Gabriella vételár-részlet fizetési halasztás iránti 
kérelmét és a határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
12/2011. (II.14.) Képviselő – testületi határozat  

 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács 432/6 helyrajzi számú, 
948 m2 területű természetben a Tolmács, Tavasz utca 10. szám alatti beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlan adásvételére irányuló, 2010. augusztus 2-án kelt adásvételi 
szerződésben foglalt fizetési feltételek alábbi tartalmú módosításához hozzájárul: 
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A vételárból – figyelembe véve az adásvételi szerződés aláírásakor kifizetett vételár 
részletet - fennmaradt 379.200 Ft hátralékot a vevők legkésőbb az alábbiak szerint 
tartoznak megfizetni: 

 Első részlet: 189.600 Ft legkésőbb 2011. július 1-ig 
 Második részlet: 189.600 Ft legkésőbb 2011. szeptember 30. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő 
szerződésmódosítás jogával. 
 

Határidő: szerződés módosítás: azonnal  
Felelős:    polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ahogy az ülés elején kértem a 11. napirendi pontot most ne tárgyaljuk. 
 
 
 
12. Napirend  Házi komposztáló – ajánlat megtárgyalása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Régiók Fejlesztéséért Egyesület munkatársa Jaksa Tamás keresett meg minket, hogy vagy egy ilyen lehetőség, 
amit az előterjesztésben olvashattatok. Mi a véleményetek? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az előterjesztésben szerepel, hogy 10 milliós körüli a beruházás és 500 ezer Ft önerőt a pályázó biztosít.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Több települést akarnak összefogni. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
De az önerőt írta. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, de azt bevállalják ők. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Ezt meg kell csinálni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Több polgármester csatlakozott ehhez a lehetőséghez. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor fel kellene mérni, hogy hány ember kéri, hogy számszerűsíthessünk. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Ez okos dolog, bár 1 m3 nem túl nagy.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
De ha megszereti a lakosság, épít majd magának nagyobbat, mert jelenleg a lakosság fele nem tudja, mi az a 
komposztálás. Kellene ezt valahogy hirdetni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy településre 250 darabot ír, legfeljebb annyit igényelhetünk. Én azt javaslom, hogy ezt lépjük meg. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Én már tíz éve komposztálok. Azt mondom, ha valakinek odaadják készen ezt a ládát, ott van a lehetősége, hogy 
komposztálja a zöld hulladékot és ne a kukába rakja. Kellene hívni egy szakembert, aki elmagyarázná, hogy 
hogyan kell komposztálni. 
 
Torma Andrea körjegyző 
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Javaslom a határozatot még két dologgal kiegészíteni. Az egyik, hogy „saját forrást nem tudunk biztosítani”, 
mert szerintem a pályázó az önkormányzat lesz, és a megkeresésben azt írják, hogy a pályázó biztosítja az 
önerőt.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kijelentette a kistérségi ülésen, hogy nem nekünk kell biztosítani. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ez nem szerepel a tájékoztatójában. Szerintem ezt kössük ki, hogy mi nem tudunk önerőt biztosítani. A másik 
pedig az, hogy írjuk bele, az önkormányzat nem vállal felelősséget arra, hogy a lakosságnak legalább az 
egyharmada ezt igénybe tudja venni. Mi ezt nem tudhatjuk előre. Részt akarunk venni ebben, támogatjuk, de ezt 
nem tudjuk felvállalni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, persze. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Meddig kell ezt működtetni? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Öt évig. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Miből van ez? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kemény fából. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Ez egy nagy lehetőség, és a lakosság megszokja, hogy komposztáljon. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én különben azt gondolom, hogy ők nyújtanák be a pályázatot és nem nekünk kellene. Szerintem a felméréshez 
biztosan van nekik valamilyen nyomtatvány, amit gyorsan ki tudunk küldeni a házakhoz, mert ehhez kérnek 
tőlünk segítséget. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy a megkeresésben foglaltak szerint a komposztálási pályázaton részt vegyünk, és 
elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

13/2011. (II.14.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy a Régiók 
Fejlesztéséért Egyesület által esetlegesen lebonyolításra kerülő, a háztartásokba kerülő 
fa komposztkeret, valamint a településre – az önkormányzat kezelésébe - kerülő gally és 
ágdaráló berendezés beszerzésére és kihelyezésére irányuló pályázaton való részvételt 
és a megvalósítást támogatja, a pályázaton részt kíván venni az alábbi feltételekkel: 
 az önkormányzat a projekthez saját forrást nem tud biztosítani, 
 az önkormányzat nem vállal felelősséget, hogy a lakosság legalább 1/3-a igénybe 

kívánja venni a házi komposztálást, így a komposztkeret kihelyezésének 
lehetőségét. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos teendők 
ellátására, szerződések aláírására, és megbízza a Régiók Fejlesztéséért Egyesületet a 
fenti célú pályázat elkészítésére és megvalósítására. 
 
Határidő:  azonnal, illetve lehetőség szerint  
Felelős:    polgármester 
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13. Napirend  Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzés, előkészítése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Minden évben tartani kell közmeghallgatást, mikor legyen? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én húsvét utánra tenném. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Vagy azt kellene csinálni, hogy félév múlva legyen, és akkor már be tudunk számolni a féléves eredményekről. 
Dudás Gergely alpolgármester 
Vagy várjuk meg, hogy az IKSZT-t átadják. Nekem végül is mindegy, hogy mikor, csak ne az év első felében 
legyen, mert nem tudunk miről beszámolni. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Lehet szeptemberben is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehet, de nem tudom, hogy mikor, nem néztem pontos dátumot. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A határozatba nem fontos pontos dátumot beírni, elég, ha csak úgy írjuk, hogy szeptember hónapban, és a 
testület felhatalmazza a polgármestert a dátum meghatározására. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Addig hátha nekifognak az út kátyúzásának is, aztán nem mindjárt azzal jönnek nekünk, hogy semmit nem 
csináltunk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Balázs Jánosnak mondom – mert nem volt itt az ülés elején a napirend előtti tájékoztatón - voltam 
Salgótarjánban más ügy miatt, és bementem a közútkezelőhöz, és úgy néz ki, hogy tudnak majd valamit kezdeni 
az utunkkal. Havonta, vagy kéthavonta szoktak erre járni. Ígéretet kaptam a kátyúzásra. Olyan információt is 
kaptam, hogy a tolmácsi főút felújítása is fel van terjesztve, nem az egész út hossza, csak a legrosszabb 300 
méteres szakasz. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Az a baj, hogy a kátyúk miatt elkezdett mindenki egyre szélesebben kerülni és az útpadkát toljuk bele az árokba. 
A vége az lesz, hogy korlátozó táblát helyeznek majd ki, és úgy gondolják, hogy ezzel meg lesz oldva a kérdés. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy a közmeghallgatás és falugyűlés időpontját szeptember hónapra tegyük, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

14/2011. (II.14.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közmeghallgatást és falugyűlést 
összevontan, egy időpontban kívánja megtartani 2011. szeptember hónapban. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közmeghallgatás és 
falugyűlés pontos időpontját kitűzze, erről értesítse a lakosságot és szervezze meg a 
lakossági fórumot. 
 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
Felelős:   polgármester 
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14. Napirend  Magyar Önkormányzatok Szövetségébe történő belépés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A TÖOSZ tagságot annak idején lemondtuk. A MÖSZ 10 Ft/állandó lakos/év tagdíjat kérnek. Ez kb. 7.500 Ft 
éves szinten, amit be kell fizetnünk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez jó lesz nekünk? 
 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt gondolom, hogy hozzájuk érdemes még tartozni. Sokkal több meghívást kaptunk tőlük, mint a TÖOSZ-
tól, de eddig egy rendezvényre sem mentem el, mert nem vagyunk tagok. Egyszer szerettem volna, de 
túljelentkezés volt, és a tagoknak adtak lehetőséget. Tagjai vagyunk még a Nyugat Nógrádi Önkormányzatok 
Szövetségének, ahol viszont még tagdíjat sem kérnek tőlünk. 2006. évben még Hajdúszoboszlón is tartottak 
nekünk kezdő polgármestereknek egy kis „tanfolyamot”. Mondjuk én azóta nem is voltam a szervezésükben 
megtartott előadásokon.  
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy belépjünk a MÖSZ-be, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 

15/2011. (II.14.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja Tolmács Község 
Önkormányzat Magyar Önkormányzatok Szövetségébe (továbbiakban: MÖSZ) történő 
belépési szándékát. 
A képviselő-testület vállalja, hogy az Önkormányzatot terhelő, lakosságszámhoz 
igazodó MÖSZ tagdíj fedezetét minden évben az éves költségvetésében biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a MÖSZ-be történő belépési 
nyilatkozatot aláírja, és a MÖSZ munkájában részt vegyen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
15. Napirend  Rétság Általános Iskola farsangi báljának támogatás iránti kérelme 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez a farsangi bál már pénteken megtartásra került, engem is meghívtak, és el is mentem. Mondtam a szülői 
munkaközösség képviselőjének, hogy nekünk már addig nem lesz testületi ülésünk, azt mondta, hogy nem baj, 
ha utólag kapnak támogatást, az is jó.  
 
Csehek József képviselő 
Tavaly mennyit adtunk? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem adtunk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tartsuk a hagyományt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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Itt elmondanám, hogy a tolmácsi kirendeltségben is volt farsangi bált, oda nem hívtak meg. Tény és való, hogy 
ilyen kiadásokra nincs pénz betervezve. 
 
Hámori Imréné képviselő 
És van most ilyenre pénzünk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Láttad a költségvetést! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Majd ha lesz pénzünk, akkor segítünk nekik.  
 
Balázs János Ferenc képviselő 
A MÖSZ-nek megszavazott összeggel lehetet volna őket támogatni. 
Dudás Gergely alpolgármester 
A felsősöknél hány tolmácsi iskolás volt a farsangi bálban? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kettő tolmácsi kislány volt beöltözve. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Valóban nem mentek el, ezt nekem is mondták a gyerekek. Kérdeztem, hogy miért nem mentek? Az volt rá a 
válasz, hogy „nem kötelező”! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy szűkös anyagi helyzetünkre tekintettel nem tudjuk támogatni a Rétság Általános Iskola 
farsangi bálját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

16/2011. (II.14.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Általános 
Iskola felső tagozatos tanulói részére rendezett farsangi rendezvény támogatási iránti 
kérelmet, mely kérdésben a képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat jelenlegi 
nehéz, szűkös anyagi helyzetében sajnos nem tudja támogatni az iskolai farsangi 
rendezvényt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
16. Napirend  Március 15-ei ünnepség előkészítése – szóbeli megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Meg kellene beszélni az időpontot. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Milyen napra esik? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Keddre. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Most is csak az iskolásoknak ünnep a március 15? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem, nemzeti ünnep, munkaszüneti nap. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Még az előtte lévő hétfő, 14-e is munkaszüneti nap, és majd január 19-én kell ledolgozni. Számítok rá, hogy az 
iskolások is előadnak egy kis műsort. Nekünk nem csak azért fontos dátum, mint máshol, hanem a Géza atya 
ezen a napon lett díszpolgárrá avatva, és koszorúzzuk az emléktábláját. Eddig mindig 18.00 órakor szoktuk 
kezdeni a műsort, és utána gyertyás felvonulás az emléktáblához. Jó lesz az idén is így? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, az idei március 15-i műsor 15-én 18.00 órai kezdettel, a szokásos rend szerint kerüljön 
megrendezésre, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

17/2011. (II.14.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a március 15-ei nemzeti ünnep 
alkalmából 2011. március 15-én 18.00 órai kezdettel ünnepi megemlékezést tart. 
Az ünnepi műsorban a tolmácsi gyerekek (általános iskolás tanulók) műsorának 
főszervezője Ivanics Andrásné tagintézményvezető, a népdalkör és a néptánccsoport 
műsorának főszervezője Hajnis Ferenc polgármester. 
 
Határidő: 2011. március 15. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
17. Napirend  Egyebek  
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mindenkinek kiküldtük azt a kérdőívet, amit a rendőrségtől kaptunk, és kérik kitöltve visszaküldeni részükre. 
Menjünk sorba a kérdéseken? Azt kérte a rendőrkapitány úr, hogy a testület töltse ki. Én már átnéztem, de ha 
gondoljátok, menjünk végig egyenként a kérdéseken. 
 
A mellékletben szereplő kérdőívet a polgármester ismertette a képviselő-testülettel, mely a testület által kitöltésre 
került. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Börzsöny Kontakt Kft. szeretne felújítási munkálatokat végezni a borházon, és ehhez testületi döntés kell, 
mivel ők csak bérlők. Képet is küldtek a tervekről, ezt körbeadom, meg lehet nézni. A ráfordítást nem akarja 
lelakni, csak azt szeretné, hogy jól nézzen ki. Ehhez kéri a testület hozzájárulását. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
A kép alapján arányosnak tűnik a módosítás. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szép lesz. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy a Börzsöny Kontakt Kft. a beterjesztett látványterv alapján felújítási, átalakítási 
munkákat végezzen az önkormányzat tulajdonában lévő borház bejáratán, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
18/2011. (II.14.) Képviselő – testületi határozat  



Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete  2/2011. (II.14.) jegyzőkönyve 

 23

 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában lévő, Tolmács, Tolmácsi út 82. szám alatti borház 
épületén a bérlő, Börzsöny Kontakt Kft. az épület bejáratának szélesítésével – a 
benyújtott látványtervnek megfelelően – két egységes, a meglévő bejárattal 
összhangban lévő bejáratot alakítson ki, figyelembe véve a helyi védettségű 
épületekre vonatkozó előírásokat. 
 
Határidő: azonnal, bérlő igénye szerint 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A tolmácsi iskolával kapcsolatosan lehet hallani bizonyos dolgokat, hogy problémák merültek fel. Bizonyos 
tanítókkal nincsenek megelégedve a szülők. Ma hallottam, hogy a farsangi bálon is elég heves vita alakult ki 
szülő és tanító között, sőt még kiabálkoztak is egymással. Az a kérdés, hogy ezzel kapcsolatosan mi mit tudunk 
tenni, hiszen nem mi vagyunk a munkáltató? Azt is tudom, hogy mától már egy gyerek nem ide jár iskolába, 
hanem Rétságra. Azt is hallottam, hogy szeptembertől még két gyereket visznek el innen, és még azt is, hogy 
óvodás szülő azt mondta, hogy most lenne a gyereke elsős, de nem ide íratja be a tanítók miatt. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Én úgy hallottam, hogy csak egy tanító miatt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én kettőről tudok. Azt javaslom, hogy személyes ügyre való tekintettel ezt a témát tárgyaljuk a zárt ülésen. 
 
A polgármester javaslatát a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, és a tolmácsi iskola körüli, tanítónőket 
érintő panaszok, problémák témáját – az érintett tanítónők személyes ügyére való tekintettel – zárt ülésen 
tárgyalja. 
 
 
Hámori Imréné képviselő 
A közvilágítás több helyen nem ég és már rég be lett jelentve. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Valami gond lehet az ÉMÁSZ-nál, mert Bánkon már január óta nem javítottak közvilágítási lámpákat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az tény és való, hogy most nagyon sokat be kellett jelenteni, de eddig még mindig kijöttek. A szerződésünkben 
is az szerepel, hogy 15 napon belül kötelesek kijönni és kicserélni az izzót. 
 
Csehek József képviselő 
Van ahol kicserélték, de van, amit kihagytak. Én szoktam összeírni, ha nem világít valahol, most sok helyen nem 
ég. De le van jelentve. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e még valakinek „egyebek” napirendben hozzászólása? 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Az egyik az menetrend szerinti iskolabusz, ami bejön reggel 6.50-kor és megy Vácra, megint kisebb busz jött, 
pedig arról volt szó, hogy úgy segítenek rajtunk, hogy a gyerekek is felférjenek, hogy nagy busz jön, és a 
gépkocsivezető nem figyelt oda arra, hogy Rétságon ne vegyen fel gyereket, és így a tolmácsiak nem férnek fel 
rá. Úgy jött be a faluba, hogy több napon keresztül maradtak itt gyerekek. Ma például 8 gyerek maradt itt. Lehet, 
hogy csak lerobbant nekik a nagybusz, nem tudom, de azt nem kellene hagyni, hogy visszaállítsák a kisebbet. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A bejelentésünk után valóban egy nagyobb Volvo busz járt. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Igen, sokáig, és most ismét a kisebb jár. A másik probléma: egy utcabeli megkeresett, hogy a vakolást szeretné 
kijavítani a ház hátulján és ezt csak úgy tudja, ha átmegy a szomszédba. A szomszéd viszont elég nehézfejű, a 
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tetőt is úgy tudták kijavítani a saját padlásukról lógva át a szomszédba. Tudunk abban segíteni, hogy hivatalból 
felszólítjuk, hogy köteles beengedni a munkást? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ez egy polgárjogi ügy, nem közigazgatási, ezért ebben mi nem tudjuk a szomszédot felszólítani.  
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Igen, de valamikor, régen, amikor ez nem működött, a jegyzők felszólították az illetőt. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem volt rá hatáskörük, vagy más jogszabály volt. Jelenleg a jegyzőnek ebben nincs hatásköre. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Ha megírja egy ügyvéd a felszólítást, akkor Te is megteheted. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Én nem így gondolom. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Csak fel kell hívnod a figyelmét, hogy köteles beengedni a munkálatok idejére. Ha az ügyvéd írja, az jobb? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nincs hatásköröm polgári jogi kérdésekben intézkedni. Nem tudom, esetleg az építésügyi hatóság milyen 
gyakorlatot alakított ki ebben, esetleg lehet, hogy ők felvállalják ezt a tájékoztatást. Utána nézek. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Nem azt mondom, hogy nektek ebben az ügyben határozat kell hozni, hanem ha erről van aktuális jogszabály, 
arról egy másolatot el lehet küldeni az illetőnek, hogy mi alapján köteles beengedni a szomszédot. Nem kell, 
hogy ebben állást foglalj. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Értem, utána nézek.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Mi is kaptunk levelet, amikor a szomszédunk építkezett. Azt hiszem, hogy azt az építésügy küldte. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
A harmadik dolog pedig a Zöld Híd szemétszállítása. Nem igazán úgy történik minden, ahogy ígérve volt. Az 
egyik érv az, hogy méltányos a Zöld Híd, mert mindent ők fognak intézni, a szerződéskötéstől kezdve az összes 
adminisztratív munkát. Ezzel szemben én azt tapasztaltam, hogy a hivatal dolgozói dolgoztak vele egy jó pár 
napon keresztül.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
És mit tapasztaltál? 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Hát azt, hogy kihordták a leveleket, több napon keresztül a kukákat ők adták ki, nekik kellett összeszerelni, és 
arról volt szó, hogy elviekben nekünk ezzel semmi dolgunk nem lesz. Ez alapján szavazott a képviselő-testület, 
úgy ahogy. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De ettől függetlenül a Zöld Híd rendesen végzi a szállítást, nem tudom, hogy a szállítással kapcsolatosan mi a 
probléma? Vagy csak az a probléma, hogy a mi embereink osztották ki a kukát? 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Hány ember dolgozott vele? Hány munkaórát?  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Három ember dolgozott rajta, de a Zöld Híd Kft. megbízási szerződése alapján, és az emberek munkabérét ki 
fogja fizetni a Zöld Híd Kft. napi nettó 6.000 Ft-tal. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
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Akkor ezt ők miért nem tudták?  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezen kívül 3.000 Ft irodai szolgáltatás díjat számláztunk ki a Zöld Hídnak a tájékoztató levelek fénymásolásáért, 
amit szintén kifizet. A tájékoztató leveleket azért vitték ki a mi dolgozóink, mert a lakosságot érintette a dolog, 
közérdekű dolog a szemétszállítás, az önkormányzatnak ugyanúgy érdeke, hogy az emberek tájékozottak 
legyenek az új feltételekről, és a szállítás rendben történjen. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Ez rendben van, csak arról volt szó, hogy semmi dolga nem lesz az önkormányzatnak, és ehhez képest jó pár 
napon keresztül az önkormányzat dolgozói helyettük dolgoztak. Erről nem volt szó! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, de mondom, hogy nem az önkormányzati munkaidejükből, hanem külön ki lesznek fizetve. Az első perctől 
fogva elmondtuk, hogy felvállaltuk a leveleik széthordását, hogy a lakosság időben legyen tájékoztatva. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Volt erről szó a testületi ülésen? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem értem, hogy mi a probléma!? 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Az a probléma, amit már ismertettem. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Arról volt szó, hogy a számlázással és a pénzügyi, könyvelési teendőkkel nem kell foglalkoznunk. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Arról volt szó, hogy semmilyen tevékenységet nem kell végeznünk! Ehhez képest a mi dolgozóink dolgoznak 
helyettük. Arról is volt szó, hogy fél áron kapjuk meg a kukákat, aztán kiderült, hogy közel 7.000 Ft-os áron ide 
hozzák a Németországból kiszuperált kukákat. Mennyit kellett alkudozni, hogy lejjebb vigyék az árat egy 
elfogadható összegre!? Visszaél a monopol helyzetével a Zöld Híd Kft. Máshol ugyan ilyen áron meg lehet 
venni egy új kukát. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A kukát bárhol meg lehet venni, nem volt kötelező tőlük megvenni. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Az, ami a nógrádmarcali hulladékkezeléssel történik, az teljesen rendben van. A gond a szállítással van, mert 
ezek nem olyan eminens dolgok, mint ahogy elhangzottak. Nem igazándiból jött be az, amit ígértek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amit én elmondtam a szállítással kapcsolatosan, az fedi a valóságot! Az is igaz, amit Te a kukákról mondtál. 
Valóban azt mondták, hogy új kukákat kapunk, csak az előző szállítónk össze szedte a saját kukáit és nem lett 
volna mibe gyűjteni a szemetet, ha a Zöld Híd nem szerez be gyorsan gyűjtőedényt, és ez valóban használt volt. 
Panaszt tettünk feléjük, és így sikerül 3.500 Ft/db áron biztosítani a lakosságnak az 5.500 Ft/db ár helyett. De 
nem kötelező a lakosságnak tőlük megvásárolni, bárhol beszerezhetik a kukát. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Az idős emberek rá voltak erre kényszerítve, hiszen ők nem tudnak úgy mozogni. Ezt a társulást az 
önkormányzatok hozták létre, akkor azt gondolom, hogy ő is lehet a saját lakosságával lojális. Egyértelmű 
visszaélés volt az erőfölénnyel, ez arról szól, nem másról. Nem ezeket a feltételeket ígérték, azt mondták, hogy 
semmi dolgunk nem lesz az egésszel! 
Én megkérdeztem az önkormányzati embereket, hogy mit kapnak ezért, hogy ezt a munkát ők végzik, és azt 
mondták, hogy nem tudnak róla, hogy külön bármilyen juttatás jár a munkájukért. Semmit nem tudtak róla. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amíg nem volt letisztázva a pontos megbízási díjuk, nem tudták. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
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Egyáltalán nem tudták, hogy ezért a Zöld Hídtól kapnak pénzt. Megkérdeztelek Józsi, hogy mit kaptok ezért a 
munkáért? És mit mondtál? Hogy semmit! Tudjanak már róla az embereink, hogy ezt bármunkában végzik, és 
külön pénzt kapnak érte! Nem tudták! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szombaton, amikor elkezdték kiosztani a kukákat, még valóban nem tudták, de hétfőn már tudták. Szerinted a 
NÉ &PA Kft. kukája annak idején hogy volt kiosztva, és összeszedve? Józsi, ugye azt is munkaidőben osztottad? 
 
Csehek József képviselő 
Igen. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
De az nulla forintért ide hozta! Az egy fillérjébe nem került a népnek, most meg még fizetniük is kell érte! 
Torma Andrea körjegyző 
Nem volt köteles ide hozni egy darab kukát sem, mondhatta volna azt is, hogy holnaptól attól viszi el a szemetet, 
akinek kukában van, és mindenki gondoskodjon kukáról. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én már a neten utána néztem, de olcsó kukát nem találtam, mint ahogy azt hallottam, hogy Gödön meg hol 
milyen olcsón lehet új kukát kapni. A 80 literes kuka bruttó ára 4.680 Ft. Én már át néztem az ország összes 
kukását. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Benne van a begyembe ez a dolog, mert így nagyon drága az embereknek és nem kaptak érte pluszt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem akarok ezen tovább vitázni! Elmondtad a véleményed, lezajlott a dolog, mindenki megkapja a pénzét. A 
testület a Zöld Híd mellett döntött!  
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Azt nem is lehet vitatni, hogy a hulladékkezelés mikéntjét hogyan oldják meg. A szállításnál egyértelműen 
lehetett volna olcsóbbat választani. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jövőre megint elölről kezdődött volna a dolog, és megint emelhettünk volna. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Lehet, hogy egy pár évig mehetett volna így! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez már eldöntött tény! 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Egy marék információnak nem voltunk a birtokában ezek szerint, amikor döntöttünk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Napról-napra változott a helyezet, mi voltunk az első község, ahol elkezdték kiszállítani a kukákat. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Hogy mertünk belemenni egy szerződésbe, amikor folyamatosan jöttek elő a dolgok? Volt két szerződő fél és – 
most mondtad - hogy még semmi nem volt biztos! Akkor miért mentünk bele, ha még nem tudtuk, hogy a másik 
fél milyen feltételeket fog nekünk nyújtani. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ami a szerződésben volt, az biztos most is. Azt nem akartuk, hogy beszedjük az éves szinten a 28.000 Ft-ot, a 
NÉ & PA Kft. szállítson 22.000 Ft-ért, és nekünk maradjon meg a fennmaradó rész. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Én szó szerint nem ezt mondtam. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvasd el a jegyzőkönyvet! Szó szerint le lett írva, amit mondtál. 
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Balázs János Ferenc képviselő 
Azt mondtam, hogy vagy mi vegyük ki az emberek zsebéből a pénzt, és ha kivesszük, mi gazdálkodjunk vele. Én 
ezt mondtam! Vagy vegyük ki az emberek zsebéből, vagy ne vegyük ki. Ha kivesszük, maradjon itt a pénz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem nagyon jól döntöttünk, higgyétek el! 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
A másik: az önkormányzat szemétkezelési rendeletében ki van kötve – ezért is sokan szóltak - hogy három főtől 
120 literes kukát kell venni. És a Józsi is azt mondta, hogy ezt a Feri kikötötte az osztás során. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, ez nincs kikötve a rendeletünkben, ezt a körjegyző asszony nem engedte betenni a rendeletünkbe, pedig a 
Zöld Híd ezt kérte. Én azt mondtam, hogy aki nagycsaládos, az lehetőség szerint vigyen 120 literes kukát. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
A Zöld Híd embere két évvel ezelőtt elmondta, hogy az embereket érdekelté kell tenni, hogy ki mennyi szemetet 
termel, és ezáltal nekik is kevesebb lesz a dolguk, mert az emberek szelektíven gyűjtik. Ekkor még én is teljes 
mértékben mellette álltam. Most meg hogy lehet három főtől 120 literes kukát általánosítani?  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van egy európai uniós irányelv, hogy egy ember hány tonna szemetet termel egy évben, ez alapján bontották le. 
Világos, hogy ez változik falun és városon. A többi település rendeletében szerepel az, amit mi nem tettünk bele, 
hogy 3 főtől 120 literes kukába kell gyűjteni a szemetet. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Pedig a Józsi azt mondta, hogy 3 fő felett 110-120 literes edényt lehet vinni. Józsi ezt a dolgot vállalnod kell! 
 
Csehek József képviselő 
Ez a tájékoztatóban is benne volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én adtam ezt parancsba? 
 
Csehek József képviselő 
Nem nekem, a Bubori Pistának mondtad. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én ilyet nem adtam parancsba! Az mondtam, hogy lehetőség szerint.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezen már túl kéne lépnünk! 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Engem a lakosok keresnek meg a problémáikkal. Valamelyik nap az egyik utcabeli keresett meg azzal, hogy 
nem érti azt a kiküldött papírt, ami kiment. Felhívta a körjegyzőnket, aki viszont azt nem értette, hogy mit nem 
lehet érteni a tájékoztatón. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lezárom a vitát, mi már hoztunk egy döntést, és azt a döntést hajtjuk most végre. 
Még annyit, hogy a társulási tagács tárgyalni fogja, hogy nem lesznek beengedve olyan autók, amelyek nem 
felelnek meg a követelményeknek. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
De eddig az volt mondva, hogy lehet, hogy nem teheti meg. Én azt mondom, hogy nem voltunk biztosak 
dolgokba és belementünk, és ebből levonhatjuk a tanulságot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e valakinek még hozzászólása az „egyebek” napirendben? 
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Balázs János Ferenc képviselő 
A hirdető táblát mielőbb el kell készíttetni valakivel. A Béke tér és a Tolmácsi út csatlakozásában van egy 
villanyoszlop, az mellé lehetne tenni és kitámasztani valahogy, mert egyébként a szél kifogja dönteni. Egy másik 
táblát pedig a fenti szelektív hulladékgyűjtő leendő oldalára kellene kihelyezni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Egy dunakeszi cég készen árul árnyékolásként valami paravánokat, kompletten kukákra méretezve. Itt van a 
telefonszámuk, fel lehet őket hívni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Utána fogok nézni, hogy mi lenne a legolcsóbb és legjobb megoldás. Van-e még valakinek hozzászólása és 
felvetni valója az „egybek”-ben? 
 
 

 
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. 
 
 
 

Hámori Imréné 
képviselő 


