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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

6/2011. 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2011. április 27-én 1800 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport u. 1. 

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc  polgármester 
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Balázs János Ferenc képviselő 
 Csehek József képviselő 
 Hámori Imréné képviselő  
 Torma Andrea körjegyző 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az 
ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Dudás Gergely alpolgármester legyen. A javaslatot a képviselő-
testület egyhangúlag elfogadta. 
A napirendekre vonatkozó egyéb javaslata a polgármesternek volt: az Egyebek napirendi pontban a Börzsöny 
Kontakt Kft. beszámol az IKSZT beruházásról.  
 
A képviselő-testület a polgármester által javasolt kiegészítéssel a meghívóban szereplő napirendeket 
egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Napirend  

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

Napirend 
 

1. Beszámoló Tolmács-Bánk Óvoda 2010. évi működéséről, gazdálkodásáról 
Beszámoló Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról, a költségvetés végrehajtásáról 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
2. Hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
3. Rétság Általános Iskola Intézményi Társulás 2011. évi költségvetése 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
4. Tolmács Község Önkormányzat gazdasági programja 2010-2015. 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

5. 2011. évi közbeszerzési terv 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
6. Belső ellenőrzési éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
7. DIPO Khe. helyi leader akciócsoport hitelfelvételhez kapcsolódó önkormányzati kezességvállalás 

iránti kérelem 
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 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
8. Falunapi rendezvények programja, előzetes tervek – szóbeli megbeszélés 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
9. Környezetvédelmi nap megszervezése – szóbeli megbeszélés 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
10. Egyebek 

 
 
 

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

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Magyar Közútkezelőnek megírt levelemet a Kisbíró újságban is közzé tettem, így mindenki ismeri a helyzetet. 
Ha nem változik a helyzet, akkor a levélben meghatározott időpont után valóban meg fogjuk szervezni a polgári 
engedelmetlenséget. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Itt már keményen kell fellépni! Ha lesz Nógrád Megyei Közgyűlés, részt fogok venni, és ha kapok szót, ott is 
felszólalok az utunk kijavítása érdekében. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Salgótarjánban voltam polgárvédelmi értekezleten. Kaptunk mindenféle eligazítást, hogy milyen vészhelyzetben 
mit kell csinálni. Tényleg nagyon jó volt! A megyei Elnök Úr pár mondatban kitért a pályázatokra, és egyebekre 
is. Mindenki elmondta, hogy Nógrád Megyében az utak milyen rossz állapotban vannak, tehát nem csak itt 
nálunk, hanem máshol is. Az Elnök Úr elmondta, hogy úgy néz ki, hogy június környékén megcsinálják a megye 
keleti részében az utakat, és utána érnek ide a megye nyugati felébe. Ezt a tájékoztatás kaptuk. Nem mondta, 
hogy Tolmácson meg fogják csinálni, csak azt, hogy Nyugat-Nógrádon. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Egy ismerősöm azzal bíztatott, hogy Felsőpetényben már csinálják, de nekünk az édes kevés! Nekünk az a 
lényeg, hogy nálunk mikor csinálják, mert mi itt nem tudunk közlekedni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az a felújítás 2009. évi pályázati támogatásból valósulhat meg.  
Volt egy előadás a Nógrád Megyei Fejlesztési Ügynökség részéről az önkormányzatoknak, ahol sok mindent 
elmondtak, hogy mi pályázható, hogy pályázható. Szóba került a határon átnyúló HUSK program is. Voltam 
egyeztetésen Salgótarjánban a Nógárd Megyei Területfejlesztési Ügynökségen, ahol annyit ígértek, hogy amit 
tudnak, megpróbálnak segíteni. Magát a koordinálást is megpróbálják, és a pályázatírást is megpróbálják. Úgy 
gondolom, és azt láttam, hogy jobban rálátnak a dolgokra, mint egy külsős pályázatíró. Ha ez aktuális lesz, 
beterjesztem a testület elé. Az az Úriember, akivel beszéltem, azt mondta, hogy elvileg maradt még benne pénz, 
de hogy lesz-e olyan kiírás, amire rá lehet húzni a szennyvízcsatornázást azt még nem tudják. Valószínűleg 
csúszni fog ez a pályázat, de azon vannak, hogy utána nézzenek ennek a dolognak. 
Az IKSZT pályázat támogatás-elszámolásának anyaga a pályázatíróknál van, készítik a lehívást, de most nem 
tudjuk elszámolni csak az építés beruházás költségeit, mert van egy olyan szabály, hogy csak a beruházás 80 %-
át lehet elszámolni, a maradék 20 %-ot csak a végelszámolásban lehet igényelni. Most úgy néz ki, hogy a 
banktól felvett 33.000.000 Ft-ot ebből az elszámolásból vissza tudjuk fizetni. Hétfőn lesz postára adva az 
elszámolás, biztos, hogy lesz hiánypótlás, mert még olyan nem volt, hogy ne legyen, és onnantól fogva jön az 
ellenőrzés, és június, július környékén remélhetőleg megkapjuk a pénzünket. 
A hirdető táblák elkészíttetését úgy tudtam megoldani, hogy vettünk száraz faanyagot, és Bubori István 
dolgozónk fogja elkészíteni, így jóval olcsóbba kerül. A szelektív gyűjtősziget paravánjával kapcsolatosan úgy 
gondolom, hogy egyelőre még hagyjuk így, mert a kormánynak van egy olyan terve, hogy meg szeretné 
szüntetni a szelektív gyűjtőszigeteket, ugyanis a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést szeretné beindítani. 
Erre a szemétszállítással foglalkozó vállalkozóknak is fel kell készülniük. A Zöld Híd Régió Kft-nek van ilyen 
házhoz járó szelektív hulladékgyűjtő autója is. Szerintem a paravánba addig ne ruházzunk be, amíg döntés nem 
születik a szigetekkel kapcsolatban. 
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Balázs János Ferenc képviselő 
Kíváncsi lennék, hogy ezeknek a szigeteknek hány évig kell ilyen formában működni, mert ez pályázatból épült. 
Nem hiszem, hogy 1-2 éven belül meg lehet szüntetni. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A bánki üdülősöknek tartott falugyűlésünkön is felmerült ez a kérdés, hogy mi lesz a szigetekkel, ahol a Zöld 
Híd Régió Kft. képviselője – Martin Attila –azt mondta, hogy ez a gondolat még csak most merült fel, nincs  
kialakult koncepció és döntés, ezért erre nem tud válaszolni. Ő úgy gondolja, hogy a kettőnek párhuzamosan kell 
működnie, mert a házhoz menő szelektív gyűjtés nagyon jó módszer mondjuk egy ritkán lakott falusi 
településen, de egy nagyvárosi lakótelepen nem valószínű, hogy ez működik, ott továbbra is a hulladékgyűjtő 
szigetes megoldást látja jónak. Ő is úgy gondolja, hogy előbb várjuk meg, hogy ebből a gondolatból mi lesz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem a paravánnal várjunk még egy kicsit, aztán majd látjuk, hogy mi lesz. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Nem túl esztétikus ott a műanyag konténer. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend Beszámoló Tolmács-Bánk Óvoda 2010. évi működéséről, gazdálkodásáról 

Beszámoló Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról, a költségvetés 
végrehajtásáról 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztést mindenki átnézte, van-e ezzel kapcsolatos kérdés, hozzászólás, javaslat? 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért az óvoda 2010. évi működéséről, gazdálkodásáról szóló beszámoló és a 18.231.781 Ft kiadási és 
12.480.214 Ft főösszegű határozati javaslat elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

27/2011. (IV.27.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tolmács-Bánk Óvoda 2010. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta, az intézmény óvodai nevelés 
szakfeladathoz kapcsolt kiadásait 18.231.781 Ft összeggel, az óvodai nevelés 
szakfeladathoz kapcsolt és normatív módon kapott bevételeit 12.480.214 Ft összeggel 
elfogadja. 

 
511212 Közalkalmazottak alapilletménye 9 273 942Ft
511242 Közalkalmazottak kötelező pótléka 797 513 Ft
512242 Közalkalmazottak helyettesítési díja 36 630 Ft
512272 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 699 642 Ft
512292 Közalkalmazottak egyéb munkavégzési juttatása 173 970 Ft
513222 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 425 600 Ft
513292 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 86 993 Ft
514232 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 62 565 Ft
514242 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 87 000 Ft
514292 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése 16 000 Ft
516212 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye 2 017 171 Ft
516222 Részmunkaidőben foglalkoztatott munkavégzési juttatása 178 000 Ft
516232 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 234 000 Ft
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5312 Társadalombiztosítási járulék 3 769 632 Ft 
5332 Egészségügyi hozzájárulás 14 008 Ft
5342 Táppénz-hozzájárulás 17 325 Ft
5482 Munkaruha 190 000 Ft
552299 Egyéb kiadás 54 520 Ft
561211 Vásárolt termékek ÁFA-ja 13 630 Ft
57221 Munkáltatói SZJA 4 500 Ft

Kiadások összesen: 18 231 781 Ft
 

Közvetlen bevételek:   
46426 Támogatásértékű átvett pénz kistérségi társulástól 2 185 832 Ft
Közvetett normatív bevételek:   
94222 Közoktatási alap normatíva 8 hóra  (T: 21 gy B: 17 gy) 4 856 667 Ft
94222 Közoktatási alap normatíva 4 hóra  (T: 20 gy B: 12 gy) 2 036 667 Ft
94222 Nemzetiségi nevelés 8 hóra  (B: 17 gy) 453 333 Ft
94222 Nemzetiségi nevelés 4 hóra  (B: 12 gy) 160 000 Ft
94222 Társulási normatíva 8 hóra  50-50% 774 400 Ft
94222 Társulási normatíva 4 hóra  50-50% 350 900 Ft
94222 Kedvezményes étkezés támogatása (T: 8 gy  B: 3 gy) 715 000 Ft
9442 Bérpolitikai intézkedések (kereset-kiegészítés) 947 415 Ft

Bevételek összesen: 12 480 214 Ft
 

A Tolmács-Bánk Óvoda pénzügyi elszámolása alapján Tolmács Község Önkormányzata 
kötelezettséget vállal arra, hogy a Bánk Község Önkormányzata által a 2010. évi 
elszámolás eredményeként kimutatott 136.098 Ft többlet-hozzájárulás összegét 15 napon 
belül visszautalja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A rendelet-tervezethez van-e kérdés, vélemény? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A bevételünk 102 millió forint, és végül is a kiadásoknál kijöttünk 96 millió forintból, tehát gyakorlatilag van 
egy kis pénzmaradványunk. Jól ment a szekér, gyakorlatilag a keretet nem léptük túl. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van olyan tervezett kiadás, ami nem valósult meg, például a kastély megvásárlása. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azt minden évben tologatjuk. Szerintem elfogadhatjuk a rendelet-tervezetet. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért rendelet-tervezet elfogadásával, 102.057 ezer Ft bevétellel, 96.102 ezer Ft kiadással és 5.634 ezer Ft 
december 31-ei számla-egyenleggel, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő rendeletét:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének  
7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete 
 
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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2. Napirend  Hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Módosítanunk kell a rendeletünket, mint azt az előterjesztésben is olvashattátok. Tehát a Zöld Híd Kft. nem a 
lakosokkal köt szerződést., hanem velünk, önkormányzattal. Erről szó volt a legutóbbi ülésünkön. Ezt kell 
módosítani a rendeletünkben. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Attól függetlenül, hogy az önkormányzaton keresztül van megkötve a szerződés, nekünk mégis a Zöld Híd Kft. 
küldte a számlát. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Számlázni természetesen ők fognak, hisz ők a szolgáltatók. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A Zöld Híd a lakosokkal áll szerződéses viszonyban, de nem köt velük egyenként szerződést, csak az 
önkormányzattal, mivel kötelező közszolgáltatásról van szó. 
 
További 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, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta következő 
rendeletét:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének  
8/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete 
 
A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
3. Napirend  Rétság Általános Iskola Intézményi Társulás 2011. évi költségvetése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Gondolom, olvastátok az előterjesztést. Egyszerűen fogalmazva Rétság Város Önkormányzata több pénzt 
szeretne tőlünk kérni, mint amit fizetünk most, évenként 1.600.000 Ft-ot. Én néztem azt a rétsági testületi ülést, 
melyen megbízták a polgármesterüket, hogy vegye fel a kapcsolatot a bánki és a tolmácsi polgármesterrel azzal 
kapcsolatban, hogy miért fizetünk mi 1.600.000 Ft-ot. Nem értem, hogy miért nem keresett fel, én nem 
sürgettem a kapcsolat felvételt, és most küldték ki az anyagot. Én továbbra is javaslom, hogy ne fizessünk 
többet, mert vannak itt olyan pénzügyi dolgok, amit ők nem mutattak ki, illetve én úgy gondolom, nem kell ide 
főállású kihelyezett tagintézmény-vezető. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezt én akartam megjegyezni! Úgynevezett félállásos időben is megoldhatta volna. Nem értettem meg az 
előterjesztésből, hogy miért kell nekünk többet fizetni. Nem hiányzott nekünk egy főállású tagintézmény-vezető, 
hiszen itt nincs olyan sok adminisztratív teendő. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rétság döntött úgy, hogy főállású tagintézmény-vezetőt tesz a tagiskola élére. Emlékeztek rá, hogy annak idején 
Belovai Gabriella négy órában vezette az intézményt, és az mellett tanított Rétságon. Mi nem kértük, hogy 
főállású tagintézmény-vezető legyen, és mi nem vagyunk hajlandóak fizetni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én sem támogatom, hogy többet fizessünk. 
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Torma Andrea körjegyző 
Úgy gondolom, Rétságnak ezt a kezdeményezését nem kell támadólag értelmezni. Úgy szól a társulási 
megállapodásunk, hogy tavaly lefektettük benne, hogy 2010. évben 1.600.000 Ft hozzájárulást fizetünk, és ezt 
követően évente felülvizsgáljuk ezt az összeget, és az iskolai költségvetés elfogadásakor kerül meghatározásra. 
Így jogos igény tőlük, hogy beszéljünk róla, és egyezünk meg a 2011. évi összegben, ami persze nem zárja ki 
azt, hogy ez továbbra is a 2010. évi összeg legyen, de azt sem zárja ki, hogy több vagy kevesebb legyen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én tudom, hogy egyes rétsági képviselők hogyan álltak hozzá ehhez a kérdéshez. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Olvastam az előterjesztésben, hogy többletük keletkezett. Akkor szerintem nincs jogalapjuk arra, hogy többet 
kérjenek tőlünk. Miért fizessünk mi többet? 
 
Csehek József képviselő 
Jó ez így, ahogy van. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A tolmácsi tagintézménynél kimutattak hiányt, de hát nem minden bevételt könyveltek a tagintézmény 
bevételeként, holott közvetve ahhoz kapcsolódik. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A tavalyi beszámolójukba sem mutatták ki, hogy Tolmács község befizette az 1.600.000 Ft-ot. Valamiért voltam 
Rétságon, ahol azt mondták nekem, hogy elírás történt, ki fogják javítani. 
 
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 önkormányzatunk az iskolatársuláshoz 2011. évben 1.600.000 Ft-tal járuljon hozzá, és elfogadja a 
határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

28/2011. (IV.27.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat testülete a Rétság Általános Iskola Intézményi Társulás 
2011. évi költségvetését 77.258 ezer Ft bevétellel, 56.946 ezer Ft önkormányzati 
támogatással, és 134.204 ezer Ft költséggel Rétság Város Önkormányzat képviselő-
testülete által elfogadott költségvetését az alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá. 
 
Tolmács Község Önkormányzata a tolmácsi tagintézmény működtetéséhez 2011. évben 
– figyelembe véve, hogy a tolmácsi tagintézményben tanuló gyermekek kedvezményes 
étkeztetése, valamint a Rétságra bejáró tanulók iskolabusszal történő szállítása után járó 
állami támogatás Rétság Város Önkormányzat bevételét képezi - 1.600.000 Ft-tal járul 
hozzá. 
 
Határidő: folyamatos a szöveg szerint 
Felelős:   körjegyző 
 

 
 
4. Napirend  Tolmács Község Önkormányzat gazdasági programja 2010-2015. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
2010-2015. évre szól a gazdasági programunk, mert úgy gondoltuk, hogy legyen egy átívelő ciklus a 
választásokon, és a következő testület és polgármester majd újra átgondolja, felülvizsgálja, és készít új 
programot az akkori testülettel. Igyekeztünk beletenni azokat a dolgokat, amik valóban napirenden vannak. Van- 
kérdés, hozzászólás, javaslat? 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk az előterjesztett 2010-2015. évi gazdasági programunkat, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

29/2011. (IV.27.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja 
Tolmács Község Önkormányzat 2010-2015. évekre szóló gazdasági programját. 
A gazdasági program jelen határozat mellékletét képezi. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

 
 
5. Napirend  2011. évi közbeszerzési terv 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az idei évre tervezett beruházások, eszközbeszerzések nem érik el a nyolcmillió forintot. Esetleg ha a 
csatornázásból lesz majd valamikor valami, de az nem az idén lesz. Van-e kérdés? 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért a 2011. évi közbeszerzési tervre vonatkozó határozati javaslat elfogadásával, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

30/2011. (IV.27.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának 2011. évre vonatkozó éves összesített 
közbeszerzési terve nemleges, mivel a tervezett beszerzések értékének nagyságrendje 
várhatóan nem éri el a 2011. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat. 
Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a közbeszerzési 
eljárás lefolytatását, a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy változás 
felmerülésekor. 
 
Határidő: 2011. december 31 
Felelős:  polgármester, körjegyző 
 

 
 
6. Napirend  Belső ellenőrzési éves összefoglaló jelenés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt az összefoglaló jelentés minden évben elkészíti és megküldi a kistérség belső ellenőrzési szerve. Ezzel 
kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
Csehek József képviselő 
Mióta a gépkocsinkkal nem hordom a gyerekeket, már nem áll fenn a jelentésben leírt hiányosság. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jónak tartom az előírásukat, hogy a tankolástól számított kilométeróra állás legyen lejelentve és naprakészen 
legyen vezetve a dokumentáció, és mindenki nevének felírása, aki utazott a kisbuszba. 
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Csehek József képviselő 
A menetlevélen nem tudom ezt mind vezetni, csak azt, hogy hány főt szállítok. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Elég körülményes, de gyakorlatilag lehet. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehet készíteni pluszban a menetlevél mellé egy utas listát. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tudomásul kell venni az előírást. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja a kistérségi belső ellenőrzés 2010. évi összefoglaló jelentést, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

31/2011. (IV.27.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a Rétság Kistérség Többcélú 
Társulás Belső ellenőrei által elkészített 2010. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést 
megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
7. Napirend DIPO Khe. helyi leader akciócsoport hitelfelvételhez kapcsolódó önkormányzati  

           kezességvállalás iránti kérelem 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztés óta érkezett egy másik levél is, amiben tájékoztatnak, hogy amennyiben az önkormányzatok 
nem vállalják a kezességet, akkor az összes településre lakosságarányosan szétosszák a többletköltségeket. 
Tolmácsra 3% jut. Ez a hitel a DIPO működéséhez kell, szeretnék ezt felvenni. Mint leader helyi közösség, 
önmagában egyedül nem kaphat hitelt, csak abban az esetben, ha egy önkormányzat kezességet vállal, ugyanúgy, 
mint az alapítvány esetében. Mi is banki hitellel rendelkezünk, nem hiszem, hogy elfogadja a bank a 
kezességünket, hiszen mi is adósok vagyunk. De nem is támogatom, hogy Tolmács kezességet vállaljon. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én sem javaslom a kezességvállalást, mert az van az előterjesztésben, hogy bármikor leemelhetnek az 
önkormányzat számlájáról. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy ne vállaljunk kezességet a DIPO Khe. hitelfelvételéhez, és elfogadja a határozati 
javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

32/2011. (IV.27.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a helyi leader akciócsoport 
(DIPO Khe.) települése a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. által a DIPO Khe. 
(Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége Közhasznú Egyesület) 
részére folyósítandó 15.000.000 Ft összegű kölcsön felvételéhez – tekintettel arra, hogy 
az Önkormányzat a DIPO Khe., mint hitelfelvevő gazdálkodására, és így a hitel és 
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kamatainak visszafizetésére vonatkozóan is nem rendelkezik közvetlen rendelkezési 
joggal – a hitelfelvétel és visszafizetés kockázata miatt nem nyújt kezességvállalást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 

 
 
8. Napirend Falunapi rendezvények programja, előzetes tervek – szóbeli megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A falunapi rendezvényhez kérek ötleteket! Hogy legyen, mi legyen? Augusztus 7-én lesz a búcsú, ezért 6-7-ére 
tervezem a falunap megrendezését. Már beszéltem a fiatalokkal, hogy a szombati napra – ami a fiataloké – 
szervezzenek valamit. A vállalkozókat is meg fogom keresni, mert a tavalyi rendezvényhez is szép összeggel 
hozzájárultak. Úgy gondolom, hogy a vasárnapi nap maradjon továbbra is a hagyományőrzésé és a népzenéé. 
Szombati napra bejelentkezett egy balassagyarmati retró zenekar, akik a ’70-es ’80-as évek zenéjét játsszák. 
Viszont többen szeretnék a tavalyi DJ-t. Természetesen lenne vizifoci, mert az nagyon tetszett a fiataloknak. 
Attól is függ az egész szervezés, hogy Rétság mit tervez, mert ők is akkor tartják a Ságok napját.  
 
Megérkezett Tálas Zoltán és Urbán László a Börzsöny Kontakt Kft. képviseletében. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem lehetne akkorra tervezni a közösségi ház átadását? A másik probléma tényleg az, hogy a Rétságiak is akkor 
tartanak rendezvényt. Sok Tolmácsról Rétságra származó ember szeret haza jönni a rendezvényeinkre, de ha ott 
is lesz valami, természetesen ott is szeretnének részt venni. Megosztjuk a közönségünket, ha egy időben 
rendezzük. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rétság szombaton tartja a rendezvényét a nagyparkolóban, és utána a fiatalok tavaly is átjöttek hozzánk a 
diszkóba. Vasárnap nincs program náluk.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezt én így nem ismertem. De – ez az én véleményem – a közösségi házat is átadhatnak a falunapon, és így egy 
kicsit nagyobb hírverést csinálni, hogy Tolmácson elkészült egy ilyen beruházás. Esetleg az Ipoly Televíziót is 
meghívni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az IKSZT házzal kapcsolatban elmondom, hogy az MVH felé mindent be kell jelenteni, az utolsó szög 
beverését is. Meg kellett adnunk, hogy mikor lesz a nyitás, október 2-át jelentettünk le feléjük. Az épület ugyan 
elkészült, de még a berendezéseket nem tudjuk beszerezni, mert ahhoz körülbelül 3-4 millió forint kell. Nem 
tudom, hogy ezt az összeget honnan tudjuk kölcsönözni. Az MVH még azt is megkérdezte, hogy az átadás 
kapcsán tervezünk-e egy kis ünnepséget. Mondtam, hogy igen, és tervezem meghívni az Ipoly TV-t is az 
átadásra. Illik még meghívni a bankot, aki a hitelt adta. Illik meghívni a kivitelezőt, és természetesen a falu 
lakosságát, de a zártkörű rendezvényre szigorúan a VIP vendégeket hívjuk meg, de lesz egy nyilvános átadási 
ünnepség is.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Először augusztusról beszéltünk, most meg októberről beszélünk. Októberben már hűvös, esős is lehet az idő. Az 
épületbe nem sok ember fér be, és akkor már szabadtérbe nem nagyon tervezhető program. Én arra gondoltam, 
hogy a falunappal összeköthetnénk az átadást. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nekünk hivatalos átadást kell tartani, mert nekünk az MVH felé kötelezettségünk van. Ez köt minket. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Októberben már rossz idő is lehet. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt vállaltuk. Októberben lesz a szüreti felvonulás is. Falunapkor nem tudjuk átadni. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Túltárgyaltuk, ez csak egy ötlet volt! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Térjünk vissza a falunaphoz! Ez minden évben az én nyakamba szakad, én vagyok a felelős és a szervező is. Az 
alapítvány kuratóriumát is össze kellene hívni, és döntsék el, hogy mivel tudnák támogatni a falunapot. 
Beszéltem a Nógrád megyei Dűvő zenekar vezetőjével, e-mailt is váltottunk, de sajnos az idén nem tudnak 
hozzánk jönni, mert Amerikában lépnek fel abban az időszakban. Talán majd jövőre. A szombati nap 
megszervezését a fiatalokra hagyom, szervezzék meg maguknak, ők tudják, hogy mit szeretnének. Megmondom 
őszintén, fizetős fellépőt nem igazán szeretnék hívni, mert nem igen van most erre pénz. Vasárnapra is 
környékbeli fellépők meghívására gondoltam, és egy olcsó zenekarra, tehát a tavalyitól kisebb költségvetésű 
rendezvényre gondolnék.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Főzésre azért gondoltál? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az idén valami kolbászsütést gondoltam, vagy virslit, tehát valami gyors vacsorára. Olcsóbban kihozható, mint a 
főtt étel. Az a kérdésem, hogy kíván-e valaki a testületből belefolyni a szervezésbe, illetve a lebonyolításba? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én a lebonyolításban szívesen segítek! A szervezést Te eddig is elég jól megcsináltad, én ez Rád bíznám 
továbbra is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Segíteni biztosan kell majd még több embernek is! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem gondoltad, hogy a Dinkó Orsi egy kicsit már belefolyhatna a szervezésbe, mint segítség? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De, a szombati napot, a fiatalok rendezvényét összefoghatná. Akkor nem akar senki belefolyni a szervezésbe? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem jó ló, amit egyszerre ketten vezetnek!  
 
Hámori Imréné képviselő 
Az alsó tagozatosokkal most egy lakodalmas táncot tanulunk be. Ha esetleg gondolod, szerepelhetünk mi is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Természetesen kell a szereplésük! Mindenféleképpen legyenek, mert őket szeretik nézni. A környékben most 
próbálok olyan fellépőket keresni, akik még nem léptek fel Tolmácson.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen, kell a változatosság. Kirakodóvásár is lesz? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nemrég találkoztam kettővel is, és jelezték, hogy ők jönnének az idén is. A környékbeliek hagy jöjjenek! 
Szűkebb költségvetésből, de azért legyen valami. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Hagy kérdezzem meg, hogy a gyermeknapra jut-e egy kis pénz, hogyan tudom összehozni? Egy kis játszóház 
szerűségre lenne igény? Ha csak intézményi szinten lenne, akkor a gyerekekkel egy kis foglalkozást terveznénk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amikor a fazekasok itt voltak, csak 1-2 gyerek ment oda hozzájuk.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Akkor a gyermeknapot mi, intézmény megszervezzük magunknak, és a falunapra lehetne valami ilyen jellegű 
dolgot.  
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Hajnis Ferenc polgármester 
Az alapítvány kuratóriumi ülésén is várok ötleteket! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én mondom a pedagógusoknak is, és kitalálunk valamit. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor ebben maradunk.  
 
 
 
9. Napirend Környezetvédelmi nap megszervezése – szóbeli megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megkeresett a polgárőrség vezetője – Csáthy Rudolf – és abba maradtunk a Rudi bácsival, hogy most aránylag 
rend van, ezért inkább a falunap előtt – július végén - csinálnánk egy ilyen szemétszedési akciót. Mondjuk július 
30-a szombat, egy héttel van a falunap előtt. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezen az akción is mindig ugyan azok az emberek vesznek részt. Kellene szólni másoknak is, felhívni a 
figyelmet, hogy lesz egy ilyen szervezés. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt már többször kitárgyaltuk. Most is azt kérdezik tőlem, hogy lesz-e valami május 1-jén? Ezek az emberek 
általában nem vesznek részt a szemétszedési napon! 
 
Csehek József képviselő 
Megbeszélem a Rudi bácsival! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor, folytassuk az „Egyebek” napirenddel, és hallgassuk meg a Börzsöny Kontakt Kft. képviselőit. 
 
 
 
10. Napirend Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az IKSZT építési munkái kapcsán többletmunkákat kellett elvégezni. Ezekről most a testület is tájékoztatás kap. 
Zoli, Tiéd a szó! 
 
Tálas Zoltán Börzsöny Kontakt Kft. ügyvezetője 
Most már csak azok a munkafolyamatok folynak, amit nem tartalmazott az eredeti költségvetés. Elkészítettük az 
eredeti költségvetésben nem szereplő plusz munkák költségvetését, amit most szétosztok. 
 
A képviselők  átvették az IKSZT építési többletmunkákról készült költségvetést. 
 
Tálas Zoltán Börzsöny Kontakt Kft. ügyvezetője 
A pályázattal támogatott beruházás költségvetése sok olyan dolgot nem tartalmazott, amit el kellett végezni 
ahhoz, hogy ez egy használható épület legyen és használatba vételi engedélyt lehessen rá kapni. Ezeknek a plusz 
dolgoknak a 80%-a szükséges, mert e-nélkül nem valósult volna meg az épület. Ha ezt nem készítjük így el, nem 
tudtuk volna elkészíteni magát a felújítást. Menet közben nem várt, rejtett problémák is előjöttek, ezek is 
növelték a plusz kiadásokat. Menet közben úgy gondoltuk, hogy ezek a plusz munkák olyan 3-4 millió forint 
értékben lesznek, és ezt esetleg megfinanszírozzuk, de ebből a tervezett 3-4 millióból 8 millió forint lett, ami már 
nekünk is elég súlyos, ezt mi sem gondoltuk, de nem lehetett félbe hagyni a megkezdett munkát. A többlet 
kiadás kb. 20 %-ban tartalmaz olyan dolgokat, ami nem feltétlen szükséges az épület működéséhez, de célszerű 
és fontos, így például a kerítés, a térburkolat, amivel a hátsó részt is leburkoltuk. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
A lényege az az egésznek, hogy a Börzsöny Kontakt Kft. plusz 8 millió forintot beleinvesztált az épületbe. Én 
tisztában vagyok vele, hogy mik ezek a tételek, mert minden nap ott vagyok az építkezésen. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Itt látják például azt, hogy az a faszerkezet, ami megépült, a terveken nincs. 
 
Tálas Zoltán Börzsöny Kontakt Kft. ügyvezetője 
Ez így van! Vannak olyan dolgok, amit a műemlékvédelmi hatóság képviselője nem engedélyezett. Azt mondta, 
hogy erre nincs semmi szükség, mert ez nem egy paraszt jellegű épület. Szerintem nem is kell, hogy az legyen, 
inkább szépnek kell lennie egy közösségi háznak, ezért így csináltuk meg, és beépítettük a fa tartószerkezetet. A 
költségvetésben ez sem volt benne, de e nélkül jellegtelen lett volna az épület. Utólag, mikor már látta a kész 
épületről a képeket, azt mondta, hogy jobb így. Elhelyeztünk az épületen „közösségi ház” feliratot is. Ezt semmi 
nem indokolja, hogy legyen rajta, és a költségvetésben sincs benne, viszont nem hiszem, hogy egy településen 
egy középület megnevezés nélkül kellene, hogy működjön. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Így már messziről látható, hogy mi ez az épület. 
 
Tálas Zoltán Börzsöny Kontakt Kft. ügyvezetője 
Így van! Ezt nem is beszéltük igazán meg, de szerintem ez a 3D-s betű illik az épület arculatához. Olyan többlet 
munkák is vannak, amiket mindenféleképpen el kellett készíteni. Ilyen például a burkolat, mert nagyobb a 
helyiség, mint ahogy a költségvetésben szerepel. A rajzon rajta van, nekünk el kellett készítenünk, mert igazán 
választási lehetőségünk nem volt, mert egy kivitelezőnek a tervhez kell igazodnia, és az alapján kell elvégezni a 
munkát. Például használatbavételi engedélyt nem kapna az önkormányzat, ha nem a tervek szerint dolgozunk. 
Az eredeti költségvetési összegből is meg lenne az épület, de nem lenne használható, mert használatba vételi 
engedély nem kapna, mert nem felel meg az előírásoknak. Vannak különböző szakhatóságok, akik nem vennék 
át az épületet. Ezért mondom, hogy a többlet munkák 80 %-ára mindenképpen szükség volt, meg kellett csinálni, 
a 20 % pedig már az, amit mi úgy gondoltunk, hogy ne kelljen 1-2 éven belül költeni az épületre, hogy még ezt 
kibővítjük, ezt hozzá rakjuk. Igazából ilyenekből áll össze az 8,3 millió forint, amit a kiosztott költségvetés 
részletesen tartalmaz, és amit a műszaki ellenőr leigazolt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hagy tegyem még hozzá, hogy az emésztőt is át kellett építeni, mert amikor elkezdték kiásni, mindenféle sitt és 
minden más dolog bele volt dobálva. 
 
Tálas Zoltán Börzsöny Kontakt Kft. ügyvezetője 
Az új kerítés sem volt benne a költségvetésben, mivel idő közben dőlt ki, és ezt is egy éven belül meg kellett 
volna csináltatni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én próbáltam megtartatni a betervezett költségvetést, de ez lehetetlen volt.  
 
Tálas Zoltán Börzsöny Kontakt Kft. ügyvezetője 
Kérdeztem, hogy csináljuk, vagy ne csináljuk? Most fejezzük be a beruházást, és azt mondjuk, hogy ennyire 
tellett a pénzből? Ez nem így működik! Tolmácsi vagyok, de máshol sem csinálnám meg. Nekem egyetlen egy 
problémám van. Ezt a beruházást egy társas vállalkozásban csináltuk, van egy társam. Én esetleg megtehettem 
volna, hogy 8 millió forintot adok a falunak, de megmondom őszintén, nem szerettem volna ennyit adni. Azért 
ez egy kicsit súlyos! A társam nem tolmácsi, és természetes, hogy profitálni akar a beruházásból, ez érthető is, 
hogy neki ezért valamit nyújtani kell. Azért gondoltam azt, hogy beadunk egy kérelmet, melyben az elvégzett 
plusz munkákért cserébe - a leigazolt munkák fejében - kérünk egy önkormányzati ingatlant. Ez az ingatlan a 
Tolmácsi út 56-60. számú, amit úgy tudom, pár 100.000 Ft-ért vásárolt az önkormányzat.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azóta már felment az ára! 
 
Tálas Zoltán Börzsöny Kontakt Kft. ügyvezetője 
Nekem erre igazából nincs szükségem, mert tudom, hogy arra még pénzt kell költeni, nem is keveset.  
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Hajnis Ferenc polgármester 
Ennél a közös udvarú ingatlannál van még egy tulajdonos az önkormányzaton kívül. Az önkormányzati 
vagyonnal való felelős gazdálkodás köt minket. Meg kell nézetnünk, mennyit ér most az az ingatlan. 
 
Tálas Zoltán Börzsöny Kontakt Kft. ügyvezetője 
Szerintem azt az anyagot, amit hoztam, mindenki olvassa át, hogy tudja miről van szó. Ezt a többlet költséget 
nem áll szándékunkba leszámlázni, akármilyen döntés is születik ebben az ügyben, viszont nekem nyújtanom 
kell valamit a cég felé, a másik tulajdonos felé, és ő szeretné ezt az ingatlant. Abban az esetben, ha ezt 
megkapjuk, akkor pályázati pénzen egy falusi szálláshelyet szeretnénk kialakítani benne. Ez a településünknek is 
jó lenne, mert most nincs szálláshely a községben. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tisztelt Képviselők! Mi a véleményetek? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én a csere mellett állok, ha úgy lesz minden, ahogy elmondta. Azzal az ingatlannal még sok dolguk lesz, de ez 
már az Ő gondjuk legyen! Én támogatni tudom, de ez csak az én véleményem, mondja el más is a véleményét. 
 
Tálas Zoltán Börzsöny Kontakt Kft. ügyvezetője 
A szomszédnak egyelőre nem áll szándékában eladni, illetve olyan összeget kér, hogy azért nem éri meg 
megvásárolni. De valahogy megpróbálok vele megegyezni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én annak idején megegyeztem az édesanyjával, aki el is adta volna az ingatlant. Ez az illető megtudta, és 
elővásárlási joga volt, mivel leszármazott, és megvette az édesanyjától az ingatlant. Azt hitte, hogy az 
önkormányzat majd milliókért megveszi tőle valamikor. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az önkormányzat annak az épületnek még az állagmegóvását sem tudja bevállalni, és ha azt nem tesszük meg, 
akkor egy idő után ott fog összedőlni. 
 
Tálas Zoltán Börzsöny Kontakt Kft. ügyvezetője 
Én úgy tudom, hogy az építésügyi hatósághoz már érkezett egy bejelentés ez miatt az épület miatt. Mondjuk az 
én szememet is szúrná, ha ilyen állapotú épület lenne a szomszédomban. Valóban állagmegóvásra szorul! 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Ha lebontatják velünk, azt nem ússzuk meg két millió forint alatt! 
 
Tálas Zoltán Börzsöny Kontakt Kft. ügyvezetője 
Ez így van!  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Gyakorlatilag nekünk arra az épületre nem volt szükségünk, csak azért vettük meg, hogy a tulajdonoson 
anyagilag egy kicsit segítsünk, és kilábaljon az anyagi gondjaiból. 
 
Tálas Zoltán Börzsöny Kontakt Kft. ügyvezetője 
Az épület nagyon rossz állapotban van. A tető be van szakadva, a födém be van szakadva, a falak repednek szét. 
Nem szeretnénk mi sem, ha bontásra köteleznék az épületet. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Talán most annyiból van szerencsénk, hogy üres a szomszéd ház, már régen eladó, de nem lehet tudni, hogy ki 
veszi meg. Van még valakinek hozzászólása? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én csak annyit szeretnék elmondani, hogy szerintem korrekt az ajánlat. És még annyit, hogy nagyon szép lett a 
felújított épület, beleillik a környezetébe, a faluképbe. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez is össze dőlt volna előbb vagy utóbb, ha nem újítjuk föl! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Valóban. És milyen gyorsan elkészült a felújítás. Nem is gondoltuk volna! 
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Tálas Zoltán Börzsöny Kontakt Kft. ügyvezetője 
Április 10-én már teljesen kész voltunk azzal, ami a műszaki átadásra kellett. A kiegészítő munkafolyamatok, 
amik még vannak, az nem szerepel az eredeti költségvetésben. Az új kerítés készül még, mert a szomszédnak ez 
volt a kérése. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szép lesz a kerítés, és a régi nem illett volna ehhez a szép épülethez. A lényeg az lesz, hogy az épület ki legyen 
használva 100 %-osan. 
 
Tálas Zoltán Börzsöny Kontakt Kft. ügyvezetője 
Minden településen kellene egy ilyen épület. Itt már évek óta nem volt semmi. Remélhetőleg olyan szolgáltatást 
fog nyújtani, amilyet még a tolmácsiak nem is tapasztalhattak. Szeretném, ha publikálva lenne, hogy a cégünk 
mennyi plusz munkát fektetett ebbe a beruházásba. Sajnos hallottam olyan rosszindulatú visszhangokat, ami ránk 
nézve nem vet jó fényt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A rosszindulatú ember mindig saját magából indul ki! 
 
Tálas Zoltán Börzsöny Kontakt Kft. ügyvezetője 
Én úgy gondolom, hogy megérdemeljük, hogy a mi munkánk legyen publikálva, és lássák az emberek is, hogy 
ez egy kis település, kis beruházás és nincs alapja a rosszindulatú szóbeszédnek. Nem tudják az emberek, hogy 
ma mi mennyibe kerül! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én minden kiadásról tájékoztattam az embereket a Kisbíróban. Leírtam, hogy mennyibe fog kerülni, és az 
elnyert támogatásban a 3 éves működtetés is benne van. Szerintem el sem olvassák az emberek! Gyanúsítgatni 
viszont tudnak! 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Az embereknek az a véleménye, hogy minek 50 millió forintot rákölteni erre a romhalmazra, mert attól még ez 
egy régi épület marad. Azt kérdezték, hogy miért nem költjük értelmes dolgokra. Tájékoztattam őket, hogy 
biztosan jobb lenne a csatorna, de most erre lehetett pályázni. Gondolom a munkahelyteremtés fontos ezekben a 
pályázatokban. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Elég sok tolmácsi dolgozott ezen az építkezésen. Ez is tény! Egy biztos, ez az épület itt marad! Elvinni nem 
tudják, és ha nem nyúltunk volna hozzá, már összedőlt volna! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Azt javaslom, hogy értékbecslővel értékeltessük fel az ingatlant, és a határozatban legyen benne, hogy a 8 millió 
Ft-ot érő elvégzett munkával szemben áll az ingatlanunk. 
 
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 Tolmácsi úton lévő önkormányzati ingatlant átadjuk a Börzsöny Kontakt Kft. részére 
az IKSZT beruházásnál keletkezet 8 milliós többletmunkák fejében, és az ingatlanunkról készíttessünk 
értékbecslést, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
33/2011. (IV.27.) Képviselő – testületi határozat  

 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete az Integrált Közösségi Szolgáltató 
Tér kialakítása tárgyú építési munkálatok során a kivitelező Börzsöny Kontakt Kft. által 
az építési munkákra vonatkozó vállalkozási szerződésben és kiviteli tervekben 
foglaltakhoz képest elvégzett plusz munkákra vonatkozó,  a műszaki ellenőr által 
záradékolt költségvetési főösszesítőt nettó 6.640.466 Ft (burttó, áfával növelt összegben 
8.300.583 Ft) értékben elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a kimutatásban szereplő 
plusz munkák elvégzése indokolt és szükségszerű volt. 
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Tekintettel arra, hogy az önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé az elvégzett, 
előre nem kalkulált, de szükségessé váló plusz munkák pénzügyi kiegyenlítését, a 
képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Tolmács Község Önkormányzat tulajdonát 
képező tolmácsi 213 hrsz.-ú  911 m2 területű, beépítetlen terület, a tolmácsi 215 hrsz.-
ú, 414 m2 területű, beépítetlen terület, a tolmácsi 217/2 hrsz.-ú, 72 m2 területű lakóház, 
a tolmácsi 217/3 hrsz.-ú, 136 m2 területű lakóház, valamint az ezen ingatlanokhoz 
tartozó közös tulajdonában álló tolmácsi 217/1 hrsz.-ú, 454 m2 területű közös udvar 
belterületi ingatlan önkormányzatra eső része a Börzsöny Kontakt Kft. tulajdonába 
átadásra kerüljön. Ezen ingatlanok ellenértékébe beszámításra kerül a Börzsöny Kontakt 
Kft. által az Önkormányzat részére Tolmács községben az MVH pályázati támogatással 
végzett Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) beruházáson már elvégzett 
8.300.583 Ft. értékű kivitelezési munkák értéke. Ennek megfelelően a Börzsöny 
Kontakt Kft. az ingatlanokért külön vételárat nem tartozik az eladónak fizetni. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az átadásra kerülő ingatlanokra 
vonatkozóan – a forgalmi érték meghatározása céljából – készíttessen ingatlanforgalmi 
értékbecslést. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő szerződés 
megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
Tálas Zoltán Börzsöny Kontakt Kft. ügyvezetője 
A falunapi rendezvény kapcsán szeretném elmondani, hogy ha nem is lesz addigra átadva az épület, de ki lehet 
nyitni, hogy az emberek megnézhessék. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sőt, még kiállítást is rendezhetünk benne! Van nekünk egy iparművészünk, akinek Rétságon már volt kiállítása, 
lehetne itt is. 
 
A Börzsöny Kontak Kft. képviselői távoztak a képviselő-testület üléséről. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tájékoztatni szeretnélek Titeket, hogy az IKSZT leendő alkalmazottjával elkészült és aláírásra került a 
tanulmányi szerződés. Elfogadta, aláírta. Annyi kérdés merült fel a részéről, hogy az utiköltséget fizeti-e az 
önkormányzat? Mondtam, hogy nem. 
 
Csehek József képviselő 
Amikor én jártam tanfolyamra, nekem sem lett kifizetve az utiköltség. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ennek nézzetek utána, mert annak idején én is jártam cégen belüli tanfolyamra, és én megkaptam az utiköltséget 
is és a munkabéremet is. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ez a két fél közötti megállapodás kérdése, de az Orsi még nincs felvéve, még nem alkalmazottja az 
önkormányzatnak. Költségtérítést csak saját dolgozónak tudunk fizetni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lomtalanításra ki kell jelölni egy napot. Beszéljük meg, mikor legyen! Nyári időszakba, vagy később?  
 
Csehek József képviselő 
Már most nagyon sokan kérdezik, hogy mikor lesz! Lehetne falunap előtt két héttel. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez most nem úgy lesz, mint eddig, hogy kitesszük a ház elé, hanem hoznak egy 20 m3-es konténert, és abba kell 
összegyűjteni. 
 
Csehek József képviselő 
A lomtalanítás előtt most is össze lehetne gyűjteni a vasat az intézmény javára. 
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Balázs János Ferenc képviselő 
Szerintem ősszel, iskola idő alatt kellene megszervezni. Szeptember közepe, vagy október. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Zöld Híd Kft-nek annyi a kérése, hogy legalább 10 nappal előtte jelezzük az időpontot. 
 
Csehek József képviselő 
Már most nagyon sokan kérdezik, hogy mikor lesz már a lomtalanítás. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Lehet májusban is! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem, mivel egy évben csak egyszer lesz lomtalanítás, jobb lenne ősszel, mert még nyáron is keletkezik 
lom. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Akkor viszont legyen szeptemberben. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
A szemétszedést mikorra terveztük? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Július 30-ra. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem is szeptemberben lehetne megszervezni. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Szepterber 2. vagy 3. hete jó lenne! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szeptember 3. hetében a szombati nap 17-ére esik. Szerintem ez megfelelne. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerintem is jó lesz! 
 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a lomtalanítás 2011. szeptember 17-én legyen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lakossági bejelentés érkezett a temetői fákkal kapcsolatosan. Két éve egy szakértő felmérte, hogy melyik fákat 
kell kivágni, és amit megjelölt, azok kivágása meg is történt. Most pár ember azon van, hogy vágassuk ki az ő 
hozzátartozójuk sírjánál lévő fákat is, mert beárnyékol, stb. Mondtam nekik, hogy ebben a képviselő-testület fog 
dönteni. Három vagy négy fáról van szó a középső útnál. Én nem javaslom a kivágatásukat. 
 
Csehek József képviselő 
Most megint szakértőt kell hívnunk? 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Nem állhatunk csak úgy neki fát kivágni! 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Mire hivatkozott a bejelentő? Betegek a fák? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egészségesek. Meg van a két évvel ezelőtti szakértői vélemény. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Ki kell hívni a szakértőt, nehogy véletlenül valami történjen, aztán kártérítést kelljen fizetnünk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A szakértőt mindenféleképpen ki kell hívatnunk, és ő majd megmondja, hogy ki kell-e vágnunk vagy nem. 
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Torma Andrea körjegyző 
A szakértő javaslata ellenére a tulajdonos még dönthet, hogy kivágja a fát, vagy sem. De ilyen alapon minden fa 
veszélyes lehet egy viharban. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ez tényleg így van. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Az elődeink, amikor a sérült, beteg fákat kivágták, abból is a feljelentés lett. Spórolni akartak. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Hársfákat kivágni nem szerencsés, védendő fák. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt javaslom, hogy hívjuk ki a szakértőt, és megvizsgáltatjuk vele a fákat. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy szakértőt hívjunk a temetői fák megvizsgálása és esetleges kivágása ügyében, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

34/2011. (IV.27.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a temetői fák 
esetleges kivágásának ügyében szakértő írásbeli szakvéleményét kívánja beszerezni. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy készíttesse el a fák vizsgálatára és 
kivágására vonatkozó szakértői véleményt és javaslatot, majd azt – döntés céljából - 
terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határidő:  azonnal, illetve lehetőség szerint  
Felelős:    polgármester 
 

 
Csehek József képviselő 
Érkezett hozzám egy szóbeli bejelentés, hogy valamit csináljunk a focipálya melletti patakkal, mert nagyon 
feltöltődött iszappal, és nagyobb esőzéskor ki fog önteni. Már kétszer is szóltak. Markolóval lehetne kiszedetni, 
mint ahogyan már egyszer volt. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A Sport utcában lévő híd fel van telítődve, de ha azt kitisztítjuk és a hidat lejjebb engedjük, akkor is végig ki kell 
kotorni, mert különben nem érünk el semmit. Meg kell nézetni egy hozzáértő emberrel, hogy szakszerűen legyen 
megoldva a tisztítás. Én is ott voltam a meccsen, és már szinte nincs patak meder. Ha géppel akarjuk kotortatni, 
akkor a pálya szélén lévő korlátot is ki kell szedetni, mert nem fér el a gép. Ez a tisztítás komoly költségbe kerül. 
Pénz kell hozzá, és nem is kevés! Szerintem a híd alá is 3 db nagy méretű betongyűrűt kellene beépíteni. Ennek a 
feltöltődésnek az okát is meg kellene keresni! Elmondom nektek, hogy szerintem mi okozhatja. Nagyon sokan 
beleengedik a derítőjük szennyvizét a patakba, és ezáltal a zöld növényzet úgy nő a patakba, mintha trágyázva 
volna. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez az egyik ok. A másik pedig az, hogy 2005-2006-ban a pálya felújítása során ki lett mélyítve a patak, és 
mostanra a víz feltöltötte iszappal. Sólyom Péterrel is megnéztük annak idején, és Ő is azt javasolta, hogy a hidat 
lejjebb kell süllyeszteni. A híd elkészítése, és a patak kotrása szerintem kb. 10 millió forintba kerülne. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A patak végül is a focipályát veszélyezteti, mert gyakorlatilag már szinte egy magasságban van. Azért én 
javaslom, hogy szóban érdeklődd meg valakitől, hogy a hídtól visszafelé mennyibe kerülne a patak kotrása. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó. Ha esik egy jó zápor, biztos állni fog a víz a pályán. Fogok beszélni az Ipolymenti Víztársulat emberével. 



Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete  6/2011. (IV.27.) jegyzőkönyve 

 18

Dudás Gergely alpolgármester 
Valamelyik nap jártam az óvoda felé, és azt láttam, hogy az óvó néni szalad egy kisgyerek után, mert nincs 
kerítés a játszó udvar és a kastély kert közötti részen két oszlop között. Az óvó néni, ha más elfoglaltság miatt 
egy kicsit nem figyel a gyerekekre, már le is léphet, amelyik olyan típus. A kazánháztól fölfelé is nagyon 
lehetetlen állapotban van a kerítés és a kiskapu, ami gyakorlatilag becsukhatatlan, meg az oszlop is kidőlt. Ennek 
a helyrehozatala nem egy horribilis összeg, de ha baj lesz, nem hivatkozhatunk az önkormányzat anyagi 
helyzetére. Javaslom a kerítés és a kapu rendbe tételét! A gyerekeket zárt udvarban kell foglalkoztatni. 
Gyakorlatilag kell oda 20 méter drót. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Valóban meg kell csináltatni a kerítést és a kaput. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben. A Józsi és a Pista lesz a felelős a kerítés és a kapu rendbetételéért. A kastély kerítésével most ne 
foglalkozzunk, ott majd az új tulajdonosnak kellene keríteni. Amíg a kijavítás nem történik meg, addig azt 
javaslom az óvó néniknek – úgy is ketten vannak kint a gyerekekkel - hogy sokkal jobban figyeljenek oda a 
gyerekekre. Magdi, 7-8 gyerek van az óvodába, azt hiszem, hogy tudtok rájuk figyelni. 
 
Csehek József képviselő 
Meg fogjuk oldani. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Salgótarjánban készítenek drótot, ha leméri valaki, és bemondja a méretet, én szívesen elhozom, ha arra járok. 
Egy tekercset el tudok hozni személyautóval.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Az ételbeszállítással kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy nagyon sokszor kapnak a gyermekek teát. 
Kevés tejterméket kapnak. Ildikó megtudta, hogy ez azért van, mert a legtöbb településen - ahová szállítanak - 
iskolatejet kapnak a gyerekek. Nem lehetne nekünk is pályázni iskolatejre? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sajnos csak iskolák pályázhatnak, és azon belül pedig a fenntartó. Ezt onnan tudom, mert mi is szerettünk volna, 
de kiderült, hogy csak Rétság pályázhat. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Értem. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rétsággal kell felvenni a kapcsolatot, és esetleg úgy sikerülhet. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Egyébként az óvodások meg vannak elégedve az étellel. Egyedül a zsíros kenyér, amit nem nagyon szeretnek. 
Azért az az étel egészségesebb volt, amit a mi konyhánk főzött. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt tudtuk, Magdi. 
 
Csehek József képviselő 
Ez fűszeresebb, és van, akiknek ez tetszik jobban. 
 

 
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.  

Dudás Gergely 
alpolgármester 

 


