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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

4/2011.  
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2011. március 24-én 1000 órai kezdettel megtartott telefonon összehívott 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 
 Csehek József képviselő 
 Hámori Imréné képviselő 
 Torma Andrea körjegyző 
 
Igazoltan távol: Balázs János Ferenc képviselő 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van, így az 
ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Csehek József képviselő legyen. 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  
 
  1. Energetikai fejlesztési és pályázati lehetőség 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2010. évi működéséről, gazdálkodásáról szóló beszámoló 
Előterjesztő: Torma Andrea körjegyző 

 
 
 
1. Napirend     Energetikai fejlesztési és pályázati lehetőség 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A napokban kaptam egy e-mailt a Megújuló Energia Bt-től, hogy lehetőség van arra, hogy az önkormányzat 
tulajdonában álló intézményeken, ingatlanokon elhelyeznének napelemes rendszereket, amelyek áramot 
termelnek. Ezek ellátnák a szükségleteinket, illetve ha túltermelés van, a szolgáltató visszavásárolja 85 %-os 
áron. A képviselőjük tegnap személyesen is megkeresett és felmérte az épületeinket. Tegnap nagyon jónak 
találtam ezt a lehetőséget, de mára már – beszélgetve erről a Jegyző Asszonnyal - sok minden tisztázatlan dolog 
a felszínre került. Valójában azt sem tudjuk, hogy ez a rendszer mennyi áramot tud termelni, mennyibe kerül, 
ezekre nincs adatunk. A pályázat 85 %-os támogatottságú, 15 % önrészt a előre megfinanszírozzák, amit a 
beruházás létrejötte után a megtakarításokból kell visszafizetni 5 éven alatt. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én utánanéztem az interneten ennek a lehetőségnek. A legfőbb gond – ami miatt én azt mondom, hogy nem 
javaslom - hogy az épületeink nem a megfelelő tájolásúak. Az északi és keleti irányt eleve elvetik, tehát nyugati, 
déli irányt javasolnak, és így 9.00-17.00 óra közötti időszakban hasznosítja legjobban a napenergiát. A készülő 
közösségi házunknál már nem tudnánk használni, hiszen az egyik oldalát délelőtt, a másik oldalát délután éri a 
nap. Az óvoda-iskola épületére viszont jó lenne, mert megfelelő a tájolása, de azzal meg az a gond, hogy olyan 
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tetőszerkezetre ajánlják, amit legalább 25 évig nem kell felújítani. Ennek a napelemes rendszernek nagy a 
statikai terhelése, és az intézmény fa tetőszerkezete 40 éve épült, elavult. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt véletlenül nem nézted meg, hogy milyen feltételekkel lehet pályázni? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor majd én megnézem. Az az üzletkötő, aki tegnap itt volt, elmondta, hogy hogy lehet ezeket elhelyezni, 
és megnézte, hogy az épületeinknél hogy és miként lehetne. Le is fényképezte az épületeket, és egyedül az 
IKSZT épületünknél lehetne csak 60 %-ban alkalmazni. Az is megoldható, hogy a sportcsarnokunk déli oldalára 
– ahol elég nagy a felület – felszerelik, és ez látná el az IKSZT házat is villamos energiával. Ami aggályos – úgy 
mondta az üzletkötő – az intézmény tetőszerkezete. Azt javasolta, hogy a tetőszerkezetnek azt a részét kell 
felújítani, megerősíteni, ahová a napelem kerül. Ez durván 50-60 m2-t jelent. A közvilágítást is el tudnánk látni 
ezzel az energiával, kértek is különböző fogyasztási adatokat tőlünk. De én nem is ebben látom a problémát, 
hanem – ahogy beszélgettem a körjegyző asszonnyal – nem látjuk tisztán ennek a beruházásnak a 
költségvonzatát, a megvalósítást. Szóban elmondta ez az Úr, hogy összességében 50 kW-ról van szó, és 1 kW-ra 
minden költséget figyelembe véve – pályázatírás, beszerzés, szerelés, stb. – 1 millió forint beruházást kell 
számolni. 15 %-os önrészt kell biztosítani a pályázathoz, amit átvállalnak, és nekünk 5 év alatt kell 
visszafizetnünk feléjük, ez éves szinten 1,5 millió forint. Ha ez így van, akkor valóban volna megtakarítás, mert 
nekünk a közvilágítás éves szinten 2,5-3 millió forintba van. Mindezt szóban mondta, és nem látjuk át, hogy 
végül is mennyi áramot termel ez a napelem, az elegendő-e nekünk, és hogy tényleg annyi-e a megtakarítás, 
amennyit mondanak. Az üzletkötő végigjárta a környék önkormányzatait, Nőtincs már meg is kötötte vele a 
szerződést. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én azt is kiírtam az internetről, hogy ilyen napelemek esetében ha 10 %-os árnyékolás van napközben, az a 
napelem teljesítmény kiesésében 30-50 %-ig is elmehet. Gyakorlatilag az lenne a legjobb, ha a napelemek 
folyamatosan tudnák követni a napot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ennek az energia kiváltásnak van jövője, de nem biztos, hogy pont ezzel a céggel kellene megcsináltatnunk. Itt 
van a MAPI, aki megcsinálná nekünk a pályázatot, nem ezzel van a gond, hanem ez a cég ehhez adná a banki 
finanszírozást is. A Megújuló Energia Bt. nem fektetett elénk pontos számításokat, hogy mondjuk mennyi 
energiát termelünk, mennyi éves szinten a fenntartási-karbantartási költsége. Semmit nem tudunk ezzel 
kapcsolatosan, csak azt, hogy az önrészt 5 év alatt kell részükre visszafizetnünk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én ehhez csak annyit szólnék, hogy nekünk már van törleszteni valónk az IKSZT ház után. Én ezt a beruházást 
egyelőre nem támogatom. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én is azt javaslom, hogy járjuk körbe ezt a lehetőséget, és ne döntsünk ilyen gyorsan, pedig az volt a céljuk, 
hogy gyorsan-gyorsan döntsünk. De miért kellene ilyen gyorsan? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Talán épp azért, hogy ne tudjuk felmérni, átgondolni az egészet. Ez egy marketing, üzleti fogás! Most azonnal 
dönts! Én nem szeretem az ilyen azonnali dolgokat, hisz ezt át kell gondolni, körbe kell járni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Amelyik céget én az interneten találtam, azok mindent leírnak részletesen. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Mi is ismerünk egy salgótarjáni céget, akik napkollektorokkal is foglalkoznak, és nagyon korrektek, 
megbízhatóak. Ezzel nem azt mondom, hogy őket kell megbízni, de meg lehet kérdezni, mi a véleményünk erről, 
és jobban körül kell járni a kérdést, mielőtt döntés születik. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt javaslom, hogy kérjük meg ezt a céget is, hogy jöjjenek ki, mérjék fel az épületeinket, és végezzenek 
konkrét számításokat, támasszák ezt alá számokkal, aztán adja be mind a két cég a konkrét árajánlatát. 
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Torma Andrea körjegyző 
Én is azt gondolom, hogy jelenleg nagyon kevés az információ, és így nem lehet megalapozott döntést hozni. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy kérjünk másik ajánlatokat, véleményt is a napelemes energiaellátásra, és a 
későbbiekben, ha úgy döntünk, pályázzunk a beruházásra; tehát aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
24/2011. (III.24.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó önkormányzati fejlesztési lehetőségeket meg kell 
vizsgálni, több szakértelemmel rendelkező személytől számításokkal alátámasztott 
véleményt, ajánlatot kell kérni az önkormányzati ingatlanok ilyen irányú 
beruházására vonatkozóan, melyet a képviselő-testület elé kell terjeszteni. 
A megújuló energiaforrásokra vonatkozó önkormányzati beruházás és pályázat 
kérdésében a képviselő-testület később, a beérkező szakanyagok megismerését 
követően kíván dönteni. 
 
Határidő: azonnal, illetve lehetőség szerint 
Felelős: polgármester 

 
 
 
2. Napirend     Körjegyzőség 2010. évi működéséről, gazdálkodásáról szóló beszámoló 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A körjegyzőség 2010. évi beszámolóját mindenki megkapta, elnézést, hogy nem tudtuk korábban kiküldeni, de 
tudjátok, hogy ez a múltról szól. A lényeg, hogy köztem és a bánki polgármester között szóbeli megállapodás 
történt, miszerint a körjegyző év végi jutalmazását 50-50 %-ban vállaltuk be. Ebből fakadóan Bánknak még 
63.000 Ft kell fizetnünk 2010. évre vonatkozóan. Továbbra is marad a 70-30 %-os hozzájárulás. Minden 
rendesen működik, minden rendben van a működés terén. 
 
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 Körjegyzőség 2010. évi beszámolóját – a 63.000 Ft többlet hozzájárulás fizetésének 
vállalásával - elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
25/2011. (III.24.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Bánk-Tolmács Körjegyzőség 
2010. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta, a 2010. 
évi bevételek teljesítését 25.894 ezer Ft, a kiadások teljesítését 24.558 ezer Ft 
összeggel elfogadja. 
 
511211 Köztisztviselők alapilletménye 11 132 000 Ft
511231 Köztisztviselők nyelvpótléka 268 000 Ft
511241 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka 895 000 Ft
512211 Köztisztviselők jutalma 1 420 000 Ft
512291 Köztisztviselők egyéb munkavégzési juttatása 573 000 Ft
513291 Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása 201 000 Ft
514221 Köztisztviselők üdülési hozzájárulása 123 000 Ft
514231 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése 739 000 Ft
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514241 Köztisztviselők étkezési hozzájárulása 642 000 Ft
514291 Köztisztviselők egyéb költségtérítése  159 000 Ft
515211 Köztisztviselők szociális juttatásai 30 000 Ft
516211 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye 1 343 000 Ft
516221 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzési 
juttatása 493 000 Ft
516231 Részmunkaidőben foglalkoztatottak egyéb sajátos 
juttatása  26 000 Ft 
516241 Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése 308 000 Ft
5222 Külső személyi juttatások 512 000 Ft
5312 Társadalombiztosítási járulék 4 559 000 Ft
5332 Egészségügyi hozzájárulás 113 000 Ft
5342 Táppénz hozzájárulás 123 000 Ft
5432 Irodaszer, nyomtatvány 97 000 Ft
54721 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 88 000 Ft
55229 Egyéb üzemeltetési kiadás 123 000 Ft 
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 63 000 Ft
56221 Belföldi kiküldetés 181 000 Ft
56223 Reprezentáció 70 000 Ft
57221 Munkáltató által fizetendő SZJA 277 000 Ft
Kiadások összesen: 24 558 000 Ft
      
46422 Fejezeti kezelésű szervtől átvett pénzeszköz 1 143 000 Ft
91121 Igazgatási díjbevételek 7 000 Ft
981 Pénzmaradvány igénybevétele 360 000 Ft
94222 Normatív feladatalapú támogatás 5 118 360 Ft
                      Körjegyzőség állami támogatása 
37121  Intézmény finanszírozás 5 513 659 Ft
 Körjegyzőség finanszírozása Tolmács  
37121  Intézmény finanszírozás 13 751 981 Ft
 Körjegyzőség finanszírozása Bánk  
Bevételek összesen: 25 894 000 Ft

 
A Bánk-Tolmács Körjegyzőség éves pénzügyi elszámolása alapján Tolmács 
Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy Bánk Község 
Önkormányzata részére a különbözetként kimutatott 63 ezer Ft-ot átutalja. 
 
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 

 


