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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

12/2011. 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2011. október 13-án 900 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről 

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

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc  polgármester 
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
 Csehek József képviselő 
 Torma Andrea körjegyző 
 
Igazoltan távol: Hámori Imréné képviselő 
 
Meghívott vendégként jelen van:  Tálasné Szombati Erika helyi választási bizottság elnöke,  
  Dr. Faragó Mária Edit Rétság Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezet 

vezető 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi 
tagból 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Dudás Gergely alpolgármester legyen. A javaslatot a Képviselő-
testület 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
A napirendekre vonatkozó egyéb javaslata a polgármesternek volt: vegyük fel nulladik napirendi pontként a 
Rétság Kistérség Többcélú Társulás „inkubátorház” létrehozásának támogatása iránti kérelmét, mely pályázati 
határidő miatt sürgősségi elbírálást igényel, valamint 5. napirendi pontként az IKSZT helyiség bérleti díjának 
meghatározását. 
 
A képviselő-testület a polgármester által javasolt kiegészítéssel a meghívóban szereplő napirendeket 
egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Napirend  
 
Napirend előtt: 
 Dudásné Rudnai Krisztina önkormányzati képviselő eskütétele 
 
Napirend: 
 
       0.  Rétság Kistérség Többcélú Társulás kérelme – inkubátorház létrehozásának támogatása iránt 
 

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi pályázati fordulóhoz való  
               csatlakozás 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
         2. 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terv; 2012. évi belső ellenőrzési terv 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
          3. Rétság Kistérség Többcélú Társulási megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
          4. Orvosi ügyelet átszervezése 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
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          5. IKSZT helyiség bérleti díjának meghatározása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
 
Napirend előtt  Dudásné Rudnai Krisztina önkormányzati képviselő eskütétele 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Balázs János Ferenc képviselő lemondását követően a következő legtöbb szavazatot elért képviselő-jelölt 
Dudásné Rudnai Krisztina, aki elvállalta a képviselői tisztség ellátását. A képviselői feladatok gyakorlására csak 
a képviselői eskütételt követően kerülhet sor. Most erre az eskütételre fog sor kerülni. Kérem, hogy álljunk fel az 
eskütételhez! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Kérem, hogy az „Én” elhangzása után a saját nevét legyen szíves mondani! A szöveg végén meggyőződés 
szerint az „Isten engem úgy segéljen” szöveg mondható, vagy elhagyható. 
 
A körjegyző asszony előolvasta az eskü szövegét, Dudásné Rudnai Krisztina képviselő letette az esküt. 
Az esküokmány jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Tálasné Szombati Erika, a helyi választási bizottság elnöke átadta a megbízólevelet Dudásné Rudnai Krisztina 
képviselő részére. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönjük Tálasné Szombati Erika helyi választási bizottság elnökének a közreműködést, Krisztinek pedig 
gratulálok, és sikeres jó munkát kívánok! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Köszönöm! 
 
Tálasné Szombati Erika, a helyi választási bizottság elnöke távozott a képviselő-testület üléséről. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mivel rendkívüli testületi ülésünk van, nincs napirend előtti tájékoztató, de engedjétek meg, hogy egy fontos 
dolgot elmondjak. Több éve folyik a kastély tulajdonba szerzése iránti perünk. Az Ügyvéd Úr tájékoztatása 
szerint a pert megnyertük, csak arra kell várni, hogy jogerőre emelkedjen az ítélet, és akkor ki kell fizetnünk a 
vételárát, és birtokba is vehetjük a kastélyt. 
 
 
 
0. Napirend     Rétság Kistérség Többcélú Társulás kérelme – inkubátorház létrehozásának támogatása iránt 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megkérem Dr. Faragó Máriát, a Rétság Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezet vezetőjét, hogy mondja el 
röviden, miért is fontos ezt a napirendet tárgyalnunk, és miről is van szó. 
 
Dr. Faragó Mária Edit, Rétság Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezet vezető 
Köszönöm szépen a lehetőséget! Magamról csak annyit, hogy 2011. március 1-jétől vagyok a társulás 
munkaszervezet vezetője. A munkakört azzal az elhatározással vettem át, hogy minél több fejlesztési 
lehetőséget, forrást, pályázatot megragadva tudjunk pénzt szerezni, illetve pályázatot nyerni. Eddig még csak 
kisebb pályázatokat írtunk, és nyertünk, de most van egy nagyobb lélegzetű pályázati lehetőség, amit a 
társulással együtt úgy gondolnánk, hogy meg lehet valósítani. A HUSK elnevezésű – Magyar-Szlovák határon 
átnyúló – pályázaton belül van egy pályázati lehetőség, ami azt jelenti, hogy egy magyar és egy szlovák partner 
együttműködésével valósulna meg a projekt. Mi az 1.1.1-es üzleti infrastruktúra fejlesztésű pályázatra szeretnénk 
pályázni, és egy un. inkubátorházat szeretnénk létrehozni, ami valójában sokkal többet takar, mert egy 
gazdaságfejlesztési és térségfejlesztési projekt lenne. A szlovák partnerünk Ipolynyék, aki szintén lát fantáziát 
abban, hogy itt a határsávban valamilyen gazdaságfejlesztést, vállalkozások közötti kapcsolatot létre lehetne 
hozni. Ez elsősorban nem egy beruházási pályázat, de ebben a projektben is van lehetőség beruházásra, 
mégpedig némi ingatlan-vásárlásra, illetve felújításra. Ez a pályázat a nonprofit szervezetek részére lett kiírva, 
tehát társulások, önkormányzatok pályázhatnak, nem pedig vállalkozások. Hosszabb tárgyalások, beszélgetések 
kapcsán jutottunk el arra, hogy Tolmács lehetne egy helyszíne egy ilyen projektnek. Alapvetően - mivel a 
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társulás központja Rétság – Rétságon történő megvalósulásban gondolkodtunk, mert minden szempontból az lett 
volna ideális. Erre a célra a laktanya épülete meg is felelt volna. Végül is tegnap vált világossá, hogy a rétsági 
testülettel nem tudunk megegyezni, és ők nem igazán támogatják ezt a lehetőséget. Én úgy gondolom – mivel ez 
a pályázat 95%-os támogatottságú, és 5%-os önerő kell majd betenni - ez egy olyan nagyszerű fejlesztési 
lehetőség, hogy kár lenne kihagyni és elszalasztani, ezért továbbgondolva a lehetőségeket, a megvalósítás 
helyszíneként Tolmács községre gondoltunk. Itt található a régi tsz-major területe, ami megfelelne erre a célra. A 
jelenlegi tulajdonossal néhány nap óta tárgyalásokat folytatunk. Ma délre ígérte, hogy ad egy végleges választ, 
mert ő is ügyvéddel próbálja ezt végigbeszélni. Egy előszerződést tudnánk vele kötni, és csak akkor valósulna 
meg az ingatlan adásvétele, ha a pályázatunk nyer, mert mi nem vagyunk abban az anyagi helyzetben, hogy meg 
tudnánk vásárolni az ingatlant. Tehát, ha nyer a pályázat, akkor mi ezt a területet megvásárolnánk és a 150 
milliós pályázati projektet szeretnénk megvalósítani. Ezen a helyszínen három épületet néztünk ki, ahol olyan 
dolgokat tudnánk megvalósítani, ahol például szolgáltatásokat tudnánk nyújtani: pályázatírás, jogi tanácsadás, és 
bármi, ami egy vállalkozónak kell. Gondolkodunk még műhelyek kialakításában is, mert gondolkodunk ide 
települő, illetve itt lévő vállalkozás betelepítésében is. A kiszemelt terület elég nagy, ezt a későbbiekben 
pályázatokból tudnánk még fejleszteni. A meglévő épületek közül jelenleg hármat tudnánk hasznosítani. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az a középső épület régen gépműhely raktár volt, de az is stabil téglaépület, át lehet alakítani.  
A gáz és a vízvezeték ott megy el az ingatlan előtt, tehát lehet közművesíteni. 
 
Dr. Faragó Mária Edit,  Rétság Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezet vezető 
Láttuk, hogy még emésztő is van. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azt régen kocsimosóként használták. Már évek óta várjuk a községünknek megfelelő, csatornázásra kiírásra 
kerülő pályázati lehetőséget, reméljük, hamarosan megvalósulhat ez a beruházás. Bízunk abban, hogy mire az 
Önök projektje megvalósul, a miénk is megvalósulhat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kistérségi projekttel kapcsolatban azt is el kell mondani, hogy nagy kérdése a finanszírozás, amit a rétsági 
testület nem tud felvállalni. Két variáció volt. Az egyik, hogy a volt laktanya területén lévő épületet a Kistérség 
17,5 millió forintért bérli, a másik, hogy megvásárolja. 
 
Dr. Faragó Mária Edit Rétság Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezet vezető 
Három épületről lett volna szó, amit egyrészt irodának gondoltunk volna, illetve ott lettek volna a műhelyek, 
egyebek kialakítva. Az első variáció az volt, hogy a tulajdonunkba került volna az irodaépületet. Ezt végül is 
ingyenesen kaptuk volna, és a többi épület béreltük volna az önkormányzattól, és a bérleti díjjal tulajdonképpen 
megkapták volna az irodaépület vételárának összeget. A másik variáció pedig a tartós bérlet lett volna. Tehát 
minden ingatlan a rétsági Önkormányzat tulajdonában maradt volna, és 25 évre kértük tartós bérletbe a 
Társulásnak. Ezért fizettünk volna 17,5 millió forintot azzal a feltétellel, hogy a pályázathoz szükséges önerőt ők 
biztosították volna, ami 7,5 millió forint lett volna, tehát 10 millió forint maradt volna nekik azért, hogy mi 
tartósbérletbe vesszük az ingatlanokat. Végül is a megvalósult projekt értéke megmaradt volna az 
önkormányzatnak, de Ők ezt nem akarják. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nálunk úgy állna a helyzet, hogy a társulás megvásárolná a kiszemelt Alkotmány u. 11. szám alatt lévő ingatlant. 
Nem tudjuk, hogy mit akar a kormány a társulásokkal, szerintem jogutód nélkül nem fog megszűnni. Ha a 
projekt megépül itt Tolmácson, a többi társulási tagnak is tulajdonrésze lesz benne. A javaslatom az volna, hogy 
vegyük meg mi a területet és X év után az önkormányzatunk tulajdonában lenne a megvalósuló beruházás.  
 
Dr. Faragó Mária Edit Rétság Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezet vezető 
Ezzel az idő rövidsége a probléma, mert elektronikus úton október 21-ig be kell érnie a pályázatunknak. A 
pályázati esélyeink is nagyobbak lehetnek, ha társulási tulajdonban van a terület. A pályázatot meg lehet 
csinálni, ha ennek az ingatlannak az adás-vételére ma pont kerül. Az engedélyezési tervet 28-áig kell benyújtani. 
Nekünk ezt a pályázatot mindenképpen be kell adni. Ha megvalósul a pályázat – és mivel a beruházás 
Tolmácson van – utólag is lehet rendezni a tulajdonjog helyzetet. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tolmács Község Önkormányzatnak ugyanannyi beleszólási joga lesz abba a területbe, mint az összes többi 
önkormányzatnak? 
 
 



Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete  12/2011. (X.13.) jegyzőkönyve 

 4

Dr. Faragó Mária Edit Rétság Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezet vezető 
Igen. De ez most is egy magánterület. Az biztos, hogy nem jó, hogy 25 település tulajdona legyen. Viszont 
annyira rövid az idő. Rétságon egyértelmű volt, mert az önkormányzat tulajdona az ingatlan, és egy tartós 
bérlettel megoldható lett volna a beruházás. De itt itt van a magánszemély, aki az ingatlan tulajdonosa, itt van az 
önkormányzat, és itt van a társulás. Tehát egy kicsit összetettebb a dolog, és az idő meg rövidebb. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezért javaslom, hogy vegye meg az önkormányzatunk a területet, és ha nyer a projekt, kifizetjük a vételára.  
 
Dr. Faragó Mária Edit Rétság Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezet vezető 
Ha Tolmács most kitudná fizetni a vételárat, nem is lenne gond, de nem tudja, ezért egy előszerződést kell kötni, 
ami mát túl áttételes szerintem, ezért jobb a projekt szempontjából, ha a társulás köti meg ezt az előszerződést. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Az önerő kérdéséről még nem hangzott el tájékoztatás.  
 
Dr. Faragó Mária Edit Rétság Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezet vezető 
Ez egy érdekes dolog! Van önerő, de sokan azt mondják mégis, hogy nincs önerő. Nem olyan az önerő, hogy azt 
nekünk le kell tenni egy bankszámlára, hanem nyilatkoznunk kell, hogy a társulás vállalja az önerőt. Hogy aztán 
az önerőt ki fogja letenni, az attól függ, hogy kinek a tulajdonába kerül később a beruházás. Ha egy 
önkormányzat tulajdona marad, és a többi azt mondja, hogy az önerő fejében ezt elfogadhatónak tartja, akkor ez 
szerintem így megfelelő. Nem hiszem, hogy a többi 24 önkormányzatnak fontos, hogy ebben a projektben 
legyen 1/25 tulajdoni része. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez is olyan, mint a járóbeteg ellátó központ Rétságon. Hiába van 18 társult tag Rétság 96%-ban tulajdonos és a 
Kft. tulajdona. 
 
Dr. Faragó Mária Edit Rétság Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezet vezető 
Hiába adtam elő Rétságon azt a variációt, hogy mi fizetünk egy tartós bérletet és Ők abból adják meg az önerőt. 
Én így tartottam korrektnek, hogy ne az a másik 24 tag fizesse az önerőt, mikor minden ott fog maradni Rétság 
tulajdonában. De Ők nem értették ezt meg!  
 
Torma Andrea körjegyző 
Szerintem most válasszuk az egyszerűbb megoldást. Támogassuk ezt a projektet, adja be a pályázatot a kistérség. 
Most még nem kell önerő, és ha a kistérségnek nem lesz önereje amegvalósításhoz, akkor majd tárgyalhatunk 
arról, hogy milyen feltételekkel biztosítja a tolmácsi önkormányzat az önerőt. 
 
Dr. Faragó Mária Edit Rétság Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezet vezető 
Nekem is az a véleményem, hogy nem kell nagyon előre menni. A pályázathoz ez is elég, és a későbbiekben 
meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor most egyelőre elég annyi a határozatba, hogy a képviselő-testület támogatja a projektet. 
 
Dr. Faragó Mária Edit Rétság Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezet vezető 
Lehet, hogy a későbbiekben fogunk egy támogató együttműködési megállapodást is kötni, ha ez a pályázatban 
előnyös. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e valakinek további kérdése? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az elhangzottak alapján én tudom támogatni! Tehát egyelőre ez a támogató hozzájárulás elég. 
 
Dr. Faragó Mária Edit Rétság Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezet vezető 
Végül is igen. Egy elvi hozzájárulás most elég. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én attól félek, hogy amíg a beruházás nem valósul meg, el lesz hanyagolva a terület, mert a 25 tulajdonos 
egymásra fog mutogatni, ha valamit csinálni kell. 
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Torma Andrea körjegyző 
A kistérségi társulás egy önálló jogi személy. 
 
Dr. Faragó Mária Edit Rétság Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezet vezető 
Február körül születik döntés, és nekünk addig nem kerül a tulajdonunkba a terület. Kedvező döntés után pedig 
az lesz az érdekünk, hogy minél előbb megvalósuljon a fejlesztés. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha mondjuk öt tolmácsi ember valamikor ott fog dolgozni, szerintem már megérte! 
 
Dr. Faragó Mária Edit Rétság Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezet vezető 
Én azt gondolom, hogy ezt nem szabad elszalasztani. Ez egy jó finanszírozású projekt. Az biztos, hogy a 
kistérség nagyon nagy feladatot vállal magára, de megéri. Délután jön a szlovák partner, úgy néz ki, hogy Nekik 
is tetszik. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Szlovák részen mi valósul meg? 
 
Dr. Faragó Mária Edit Rétság Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezet vezető 
Ipolynyék szeretne egy kisebb ingatlant ilyen gazdaságfejlesztő központnak kialakítani és szeretnének mozgó 
pavilonokat, amiket vásárokra is el lehetne vinni. 
A Rétságiaktól mi is egy olyan épületet kértünk, ahol expót, vagy ilyen kiállításokat lehetne szervezni. Én azt 
gondolom, hogy itt Tolmácson is meg lehet valósítani. Én nagyon nagy lehetőségeket látok ebben a projektben. 
A rétsági önkormányzat nem látta ezt meg, biztosan volt rá oka, hogy miért. Még mindig benne van az is, hogy 
nem nyer a pályázat, de ha az esélyt sem adjuk meg, akkor nem lesz ebben a térségben semmi! 
Itt tulajdonképpen a Társulás és Én kockáztatunk a legtöbben, és nem Rétság kockáztatott volna! Ők csak oda 
adták volna tartós bérletbe az ingatlant. Úgy gondolom, hogy ha most végül hozzá is járultak volna, a 
későbbiekben, a projekt megvalósítása nem lett volna gördülékeny, látva a nem jóindulatot és a segítő szándékot, 
már nem kockáztatok, mert nagyobbat bukhattunk volna, egy megnyert projektet és pénzt. Többen segítenek és 
mellettem állnak, és már én is látom, hogy működtethető lesz a projekt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sőt még fejleszthető is, hiszen két hektáros területről van szó, és gazdasági terület besorolás alá tartozik.  
 
Dr. Faragó Mária Edit Rétság Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezet vezető 
Lekorlátozták a pályázati tartalmat, és termelő tevékenységet egyáltalán nem lehet bevinni. Nem tudom, hogy 
miért, mert tudjuk, hogy a termelés az, ami a gazdaságot előre viszi! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Úgy kezdted az elején, hogy ez nem egy beruházási projekt, és mégis, eddig csak beruházásról beszéltünk. Mit 
fog még tartalmazni ez a projekt? 
 
Dr. Faragó Mária Edit Rétság Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezet vezető 
Ez egy gazdaságfejlesztési projekt, pont ezt a gazdaságfejlesztés a cél, hogy a szlovákokkal közösen közös 
konferenciákat, expókat, kiállításokat szervezünk. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Erre adnak pénzt, támogatást? 
 
Dr. Faragó Mária Edit Rétság Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezet vezető 
Igen. A beruházást is támogatja, de az csak egy mellék része. Azért volt ez most kihangsúlyozva, mert most a 
terület a lényeges, mert a többi mind adja magát. Azért szorult háttérbe a többi, mert nagyon nehezen megy a 
terület megoldása. Érdekes, hogy a HUSK-on belül nem is nagyon lehet beruházni. Emberek közötti 
kapcsolatokra adnak 100 milliókat, aminek nagy látszatja nincs. Én azért kapaszkodom ebbe, mert ha nincs 
beruházás, az úgy elmegy, kifolyik. A beruházás itt marad.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tehát értéket teremteni! 
 
Dr. Faragó Mária Edit Rétság Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezet vezető 
Igen! Élmény volt itt lennem! Köszönöm, hogy meghallgattak! 
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További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy támogassuk a kistérségi társulás HUSK pályázati projektjét, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
74/2011. (X.13.) Képviselő – testületi határozat  

 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a Rétság Kistérség Többcélú 
Társulás által a Tolmács 18 helyrajzi számú területen a Magyarország - Szlovákia 
határon átnyúló együttműködési program HUSK/1101 pályázati lehetőségen belül az 
1.1.1 Üzleti infrastruktúra fejlesztése című pályázati támogatással megvalósítani 
tervezett fejlesztési elképzelést, a pályázatban megjelölt célt, feladatot maximálisan 
támogatja, tekintettel arra, hogy a fejlesztés Tolmács község és a település 
vonzáskörzetének gazdasági fejlesztésére irányul, valamint közvetlenül és közvetve, 
a gazdaság fejlesztésének eredményeként munkahelyet teremt, ezáltal családok 
megélhetését és agyagi biztonságát szolgálja, valamint a település jövedelem-
termelő képességére, így az önkormányzat gazdálkodására is pozitív hatást 
gyakorolhat. A pályázat megfelel az önkormányzat képviselő-testülete által 
elfogadott általános, illetve részletes településrendezési tervnek, a beruházás 
illeszkedik a meglévő települési környezethez. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázó igénye esetén a 
Rétság Kistérség Többcélú Társulás és Tolmács Község Önkormányzata között a 
pályázati projektet támogató együttműködési megállapodást aláírja, melynek célja a 
kistérség gazdasági fejlesztése érdekében történő együttműködés és a pályázat 
támogatása 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Dr. Faragó Mária Edit Rétság Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezet vezető 
Köszönöm szépen! Esetleg, ha vállalkozók is támogatnák ezt az ötletet, az is egy kicsit megnyomná a pályázat 
nyerési esélyét. Köszönöm szépen! 
 
Dr. Faragó Mária Edit, a Rétság Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezet vezetője távozott a képviselő-
testületi ülésről. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A HUSK-kal kapcsolatosan: mi is a szlovákok partnerrel együtt szeretnénk benyújtani pályázatot a 
szennyvízberuházásra. Hetek óta noszogatom a szlovák polgármestert és a pályázatírókat, hogy induljunk már 
neki! Október 5-én el is mentünk a pályázatírókhoz és megbeszéltük, hogy mi legyen. A lényeg az, hogy ma 
délelőtt ment fel a szlovák kollegám Besztercebányára, mert át kell nekik terveztetni a beruházást. Kevés az idő, 
jövő hét péntekig digitális formában be kell adni a pályázatot. Amennyiben a mai napon még visszaszól a 
szlovák kollegám, hogy részükről is rendben, mehet a dolog, akkor van még esély a pályázat beadására. A 
pályázatírók legkésőbb hétfőre kérnek pontos és végleges választ ahhoz, hogy a megvalósítási tanulmányt még el 
tudják készíteni. Azt mondták, ha kell, éjszaka is dolgoznak rajta. 95%-os támogatottságot lehet nyerni. Megvan 
az idei új költségvetés is hozzá, ami 330 millió forintba van most előre vetítve, a 2011-es árakkal, úgy, hogy a 
szennyvíz be van vezetve a rétsági szennyvíztisztítóig. A gondunk az, hogy a rétsági testület az elmúlt ülésén 
úgy döntött, hogy ezt a tisztítótelepet ideiglenesen megszüntette. Írtam feléjük egy kérelmet, hogy ha kiépül a 
szennyvízcsatorna hálózatunk, akkor ezt a telepet szeretnénk használni a szennyvíztisztításhoz. A mérnökeink 
odáig jutottak, hogy felvették a kapcsolatot a balassagyarmati vízművel, ahol azt mondták, hogy jelenleg 2014-ig 
van engedélye ennek az épületnek, mert olyan állapotban van, hogy felújításra szorul. A pályázat a telep 
felújítását is támogatja. Ennek az épületnek a felújítása 40-80 millió forint között volna. Tehát 430-440 milliói 
forint körül állna be a költségünk, úgy, hogy minden benne van, még szennyvíztisztító is. És így a pályázati 
támogatásból még a társtelepülés is meg tudná csinálni azt, amire nekik szükségük van. Már mióta erre várunk! 
Bízom benne, hogy sikerül! 
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1. Napirend      Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi pályázati forduló- 
hoz való  

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jelenleg azt kell eldöntenünk, hogy csatlakozunk-e az ösztöndíjrendszerhez. Még nem kell az ösztöndíjak 
megítéléséről dönteni. A tavalyi évben is csatlakoztunk, csak sajnos nem tette lehetővé a költségvetésünk, hogy 
támogatást is tudjunk adni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A tavalyi Bursanak nagyon rossz visszhangja volt! A képviselő-testület csatlakozott, és ha jól tudom, be is lettek 
gyűjtve a pályázatok, és utána nem kaptak támogatást a pályázók. 
 
Torma Andrea körjegyző 
De ez nem úgy működik, hogy kötelező adni! Attól, hogy csatlakozunk, az azt jelenti, hogy kiírjuk a pályázatot, 
de ez még nem jelenti azt, hogy a képviselő-testület a pályázókat szociálisan rászorulónak ítéli és támogatja is. 
Azt gondolom, hogy örülni kellene annak, hogy eddig az önkormányzat minden pályázónak tudott adni 
támogatást.   
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az idei évben már beiskolázási segély sem adtunk az általános iskolásoknak. Viszont az a fejlesztés, ami most 
megvalósult és megvalósul Tolmácson, úgy gondolom, többet ad a falu lakosságának és a közösségnek, és nem 
csak néhány embernek, hanem minden itt élőnek. 
A Bursa-hoz úgy gondolom, hogy csatlakozzunk ismét, ha nem is adunk annyi támogatást, mint tavaly előtt, de 
valamennyit talán már fogunk tudni adni. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy csatlakozzunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2012-es pályázati fordulójához, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
75/2011. (X.13.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához. 
Tolmács Község Önkormányzata a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok 
kiírása, elbírálása és folyósítása után maradéktalanul az Általános Szerződési 
feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
 
Határidő: 2011. október 14. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
2. Napirend      2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terv; 2012. évi belső ellenőrzési terv 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai tervet, illetve a 2012. évi belső ellenőrzési tervet olvashattátok. 
Tolmácson 8 munkanapot fognak eltölteni ellenőrzéssel. Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 



Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete  12/2011. (X.13.) jegyzőkönyve 

 8

Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja a kistérség által megküldött 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai tervet, illetve a 
községünkre vonatkozó 2012. évi belső ellenőrzés tervét, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
76/2011. (X.13.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében 
foglalt tartalommal elfogadja Rétság Kistérség Többcélú Társulás, és ezen belül 
Tolmács Község Önkormányzat 2011. és 2014. évekre vonatkozó belső ellenőrzési 
stratégiai tervét valamint, 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét. 
 
Határidő: ellenőrzések végrehajtása 2012.12.31-ig 
Felelős: Papp Katalin belső ellenőrzési vezető 

 
 
 
3. Napirend      Rétság Kistérség Többcélú Társulási megállapodás módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A társulási megállapodás módosítására azért volt szükség, mert egy pár település nem fogadta el a korábban 
előterjesztett társulási megállapodást, amiben benne volt az inkasszó lehetősége, ezért ezt a részt módosítani 
kellett. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha végig olvassuk a társulási alapszabályt, abból kiderül, hogy egy idő után automatikusan kizárhatók a nem 
fizetők. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, de most erre az előterjesztett c) pont kihagyásával elkészített társulási megállapodásra kellene döntést 
hoznunk. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy az előterjesztésben szereplő társulási megállapodást elfogadjuk, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
77/2011. (X.13.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztett 
módosított - Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 39/2011. 
(IX.22.) határozatával elfogadott -   Rétság Kistérség Többcélú Társulása Tárulási 
Megállapodást, és a következő határozatot hozta: 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a Rétság Kistérség Többcélú 
Társulása Tárulási Megállapodásának módosított változatát a VII. fejezet, 1. szakasz 
(1) bekezdésének c) pontja  

„A társult önkormányzatok vállalt pénzügyi hozzájárulása nem teljesítése esetén 
a 
Társulás –egyszeri felszólítást követıen – jogosult az önkormányzat pénzforgalmi 
szolgáltatójához beszedési megbízást benyújtani. Ennek érdekében a társult 
önkormányzatok vállalják, hogy – jelen megállapodás képviselı-testületeik általi 
jóváhagyását követı 15 napon belül - pénzforgalmi szolgáltatójuknak a beszedési 
megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazói nyilatkozatot adnak.” 

kivételével, az előterjesztett, a Társulási Tanács 39/2011. (IX.22.) határozatával 
elfogadott 6. számú melléklet szerinti formában elfogadja és jóváhagyja. 
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Ezzel egyidejűleg a korábbi, a Rétság Kistérség Többcélú Társulása 14/2009. 
(VI.28) számú határozatával elfogadott Társulási Megállapodást jóváhagyó 46/2011. 
(VI.1.) képviselő-testületi határozat hatályát veszti. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
4. Napirend      Orvosi ügyelet átszervezése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kaptam egy levelet az orvosi ügyelet átszervezéséről, de abban nincs semmi konkrétum leírva. Megkérdeztem a 
rétsági Polgármester Urat, hogy miért is van szükség az átszervezésre. Az válaszolta, hogy már én vagyok a 
tizenötödik, aki ezt megkérdezi. Aztán tájékoztatott, hogy a balassagyarmati kórházat átveszi az állam, és az 
állam nem kívánja működtetni az orvosi ügyeletet. Dr. Szabó Géza főorvos úr azt javasolta a gesztor 
településnek – Rétságnak - hogy akik csatlakoznak az orvosi ügyelet megszervezéséhez, azon települések 
vonatkozásában írjanak ki közbeszerzést. A rétsági Polgármester Úr már folytatott ezt ügyben tárgyalásokat. Úgy 
néz ki, hogy az árak nem fognak változni, és vállalkozásban működne tovább az orvosi ügyelet. Egyelőre csak 
annyi a dolgunk, hogy csatlakozunk-e ehhez a kezdeményezéshez. A további részletekről majd tájékoztatást 
kapunk, ahogy a tárgyalások is előrehaladnak. Tehát egyelőre az a kérés, hogy csatlakozzunk-e a 
kezdeményezésükhöz és a közös orvosi ügyeleti rendszerhez. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Úgy gondolom, ha egy picit emelkedik az ár, az sem olyan nagy baj, mert a mi testületünk elfogadta az orvosi 
ügyeleti díj emelését is, ami aztán végül nem valósult meg, szintén más testületek jóváhagyásának hiánya miatt. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Érdekes, hogy az állam átveszi a kórházat, az orvosi ügyeletet pedig nem! Nekünk meg fontos, hogy orvosi 
ügyeletünk legyen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nekem az a javaslatom, hogy csatlakozzunk a kezdeményezéshez! 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy csatlakozzunk a Rétság Önkormányzat által megszervezendő orvosi ügyeleti 
rendszerhez, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
78/2011. (X.13.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a Rétság Város Önkormányzat 
257/2011. (IX.30.) határozatában foglalt, az orvosi ügyelet átszervezésében való 
részvételre vonatkozó megkeresés tárgyában úgy dönt, hogy Tolmács Község 
Önkormányzata a lakosság ellátása érdekében az átszervezésre kerülő orvosi 
ügyeleti rendszerben is részt kíván venni.  
Az új orvosi ügyeleti rendszerre vonatkozó végleges megállapodás megkötésére, 
illetve végleges döntésre kizárólag a szolgáltatásra és annak feltételeire (pl. a 
lakosokat érintő szolgáltatás rendszere, az önkormányzatot terhelő kötelezettség, 
stb.) vonatkozó részletes, pontos információk birtokában és ismeretében kerülhet 
sor. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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5. Napirend      IKSZT helyiség bérleti díja 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Volt már, akik szerették volna bérbe venni a közösségi ház színpadtermét, pl. osztálytalálkozó rendezvényt 
tartottak. Árat nem tudtam mondani, ezért ingyen használhatták a színpadtermet. Döntsük el, hogy egyáltalán 
kérjünk-e bérleti díjat, vagy ingyen használhassák rendezvények megtartására. Vagy bízzuk az IKSZT vezetőre, 
hogy mennyi bérleti díja kér? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Szerintem csak az eredményezne egységességet és kiszámíthatóságot, ha a  testület határozná meg a bérleti díjat. 
Lehet napidíjat és/vagy óradíjat is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt gondolom, hogy ne legyen túl magas és túl alacsony se, ki kell találni egy reális árat! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Egy rendezvény után takarítani is kell, fogyasztják a villanyt, a fűtést, használják a mellékhelyiséget, tehát úgy 
kell meghatározni a bérleti díjat, hogy ezeken a fogyasztásokon kívül még egy kis hasznunk legyen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A csarnok óradíja 3.000 Ft. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Irányadóként mondanám, hogy Bánkon a nagyterem bérleti díja 6.000 Ft + áfa egy napra, vagy fél napra. 
Amikor az árusok fél napra jönnek, azok is bruttó 7.500 forintot szoktak fizetni.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tényleg, nálunk is mehetnének oda az árusok! 
 
Csehek József képviselő 
Kevesebb lenne a fűtési költségünk is! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Meg kellene határozni óradíjat és napidíjat is. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Meg kell határozni azt is, hogy mondjuk a fél napot mettől meddig számoljuk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Szerintem három óra hossza után már lehet napidíjat számolni. Egy osztálytalálkozóra vagy egy társulási 
megbeszélésre is elég ennyi idő szerintem. Ha egy rendezvény meghaladja a három órát, akkor már napi díjat 
számoljunk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy hónapja működik már az IKSZT házunk. Orsolya próbálkozik mindenféle rendezvények szervezésével, 
hetente rakja ki a programokat. Azt javasoltam neki, hogy próbálja meg egy hónapra előre megszervezni ezeket 
a programokat, és nem elég az, hogy kirakja a plakátokat, valahogy közvetlenül is meg kellene keresni az érintett 
közönséget. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A facebook-on is mindig fenn vannak a programok. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, de csináljon egy havi programot és a Girasek Károlyt megkérjük, hogy a honlapunkon alakítson ki egy 
IKSZT oldalt és oda is fel lehet tenni. Ha van egy havi program, akkor mindenki látja, és jobban tudnak az 
emberek előre tervezni. Lesz női torna, filmvetítés, színezés, Végh József könyvbemutató.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azért ez nagyon jó, mert neki is rövid volt ez az idő belerázódni! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Persze! Próbálok neki én is segíteni. Most is beszéltem Balogh Istvánnal –  aki bejárta a világot – 6 előadást tud 
hozni, ami nagyon érdekes, és bemutat sok helyet. Igaz, pénzbe kerül, előadásonként 6.000 Ft. Orsinak odaadtam 
a telefonszámát, hogy vegye fel vele a kapcsolatot, és havi két alkalommal tarthatna itt előadást. Látom, már a 
fiatalok is bemennek esténként. Majd alakul ez! 
Mi legyen a bérleti díjjal? 
 
Csehek József képviselő 
Legyen egységesen napi 5.000 Ft. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
És ha valaki csak egy órára szeretné bérelni? Ez nem a legjobb. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Lehet úgy is, hogy csak óradíjat határozunk meg. A tolmácsi önkormányzatnál - ha jól tudom – a bérleti díj nem 
áfás. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, nálunk tényleg nincs Áfa. Akkor legyen a napidíj 6.000 Ft. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az óradíj pedig lehet 1.200 Ft, és mondjuk négy óra után pedig napidíjjal számolunk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt javaslom, hogy legyen 1.500 Ft óránként, a napidíj pedig 6.000 Ft. 
 
Csehek József képviselő 
Legyen 2.000 Ft óránként. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én még annyit javasolnék, hogy az egész napos bérlést x nappal előtte be kelljen jelenteni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Így van, egyeztessen az IKSZT vezetővel, mert neki is van egy beosztása.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A 2.000 Ft nem igazán arányos. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért mondom, hogy 1.500 Ft legyen. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy az IKSZT házunkban a színpadterem óradíja 1.500 Ft, a napidíja pedig 6.000 Ft legyen, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
79/2011. (X.13.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács Béke tér 13. szám 
alatti Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (Közösségi ház) színpadtermének bérleti 
díjat a következőképp határozza meg: 

 Óránkénti bérleti díj: 1.500 Ft 
 Napi bérleti díj: 6.000 Ft. 

 
 
Határidő: azonnal, illetve szükség szerint 
Felelős: IKSZT vezető 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Nincs „Egyebek” napirendünk, de ha valakinek van valami fontos mondandója, most elmondhatja. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nekem van! A gyermekorvosi rendelőbe nem jó a fűtés. Az átalakítás során leszerelték a konvektorokat, és vagy 
nem azt rakták oda vissza, ami előtte volt, vagy elromlott.  
 
Csehek József képviselő 
Nem romlott el, fűt! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Vagy nem volt bekapcsolva tegnap! 
 
Csehek József képviselő 
Én bekapcsoltam. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én a múlt héten voltam a gyerekekkel, és azt mondták, hogy szóljak, mert nem működik a fűtés. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy dolgot tudnotok kell! Az orvosi rendelő költségeit a gyermekorvos, illetve a háziorvos finanszírozza, mert 
magánpraxisban működnek. Szerintem azért nem kapcsolják be időben a fűtést, mert így spórolnak. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Meggondolhatnák, hogy mit csinálnak, mert a gyermekeknek a hidegben kell lenniük a vizsgálat alatt. Nem 
tudom, mit szólnának, ha nekik kellene egy óra hosszáig a hidegben egy szál bugyiban ülni! 
 
Csehek József képviselő 
Amikor szólnak, én megyek és bekapcsolom! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A váróban sokkal melegebb van, mint a rendelőben. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Józsi! Amikor rendelés van, reggelről kapcsold be a fűtést, és ne csak a váróba, a rendelőbe is! 
A szülőket tájékoztatni kell, hogy a konvektor működik, csak időben be kell indítani ahhoz, hogy meleg legyen a 
rendelési idő alatt. 
A Volán menetrenddel kapcsolatban írtam levelet, és telefonon is beszéltem velük. Nem zárkóznak el attól, hogy 
később induljon a 11.35-ös busz. 
 
 

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

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

Dudás Gergely 
alpolgármester 


