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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

15/2011. 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2011. november 29-én 900 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 
 Csehek József képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
 Hámori Imréné képviselő 
 Torma Andrea körjegyző 
 
Meghívottként jelen van:  Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott vendéget. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 
5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Dudásné Rudnai Krisztina képviselő legyen. 
A napirenddel kapcsolatban javaslom, hogy vegyünk fel két napirendet. A 7. napirend az Alkotmány, Béke és 
Szabadság utca felújítása (pályázati lehetőség), a 8. napirend a közbeszerzési szabályzat elfogadása. Így az 
„Egyebek” a 9. napirend lesz. Kérem, aki az elhangzott javaslatokkal egyetért, kézfeltartással szavazzon! 
 
A jegyzőkönyv hitelesítő személyére vonatkozó javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendeket 
tárgyalja: 
 
Napirend  

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

Napirend 
 

1. Tájékoztatás Tolmács-Bánk Óvoda 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről 
Tájékoztatás Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről 
Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről  
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
2. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
3. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

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

 
5. Karácsonyi szaloncukor ajándékozása a tolmácsi háztartások számára – szóbeli megbeszélés 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
6. A képviselő-testület 2012. évi munkaterve 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
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7. Alkotmány-Béke-Szabadság utca felújítása (pályázati lehetőség) 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

8. Közbeszerzési szabályzat 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
9. Egyebek 

 
 

Napirend előtt       Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A szeptemberi ülésen határozatban támogattuk a Happy Gold Kft. közigazgatási területünkön 
megvalósítani kívánt beruházását. A pályázat azonban egy másik cég néven kerül benyújtásra, ezért 
kérik, hogy a támogató határozatot a Masineri Hungary Kft. nevére adjuk ki. Tudjatok róla, hogy a 
támogató nyilatkozatban módosításra került a Kft. neve, amit megküldtük a címükre. 
A kistérség által az un. inkubátor ház pályázattal kapcsolatosan – amit szintén határozattal 
támogattunk – szeretnélek tájékoztatni Titeket, hogy ez sajnos meghiúsult. A vállalkozó – akinek 
tulajdonában van az a terület, melyet szerettek volna megvásárolni – az utolsó pillanatban úgy döntött, 
hogy nem adja el. Tehát ebből a projektből nem lett semmi, a pályázat sem került benyújtásra. 
Az IKSZT beruházásunk ellenőrzése megtörtént. Átnézték az eredeti dokumentumokat és a számlákat, 
megnézték a helyszínt, és még ott is megszámoltak mindent, hogy valóban meg van-e. Délután 
háromtól este hét óráig voltak itt. Mindent rendben találtak, és most várjuk a végkifizetést, hogy mikor 
fogjuk megkapni a még hátralévő támogatási összeget. Bízom benne, hogy nemsokára megkapjuk a 
közel 8 millió forintot. 
Csatornázás, szennyvízelvezetés ügyben: a HUSK keretében szerettünk volna pályázni, nagyon 
komolyan nekiláttam ennek a dolognak. Felvettem a kapcsolatot a szlovák kollégával, együtt el is 
mentünk a pályázatírókhoz, hogy mindent megbeszéljünk, mi készen álltunk, de ez után a megbeszélés 
után a szlovák kollega már nem vette fel a telefont, amikor hívtam. Személyesen is kimentem a 
házához, csengettem, de nem nyitottak ajtót. Úgy érzem, hogy átvert, és így elúszott ez a HUSK 
csatornázási lehetőségünk is. A pályázatírók szerint nagyon nehéz lett volna összefogni, de meg 
lehetett volna csinálni. 
Van-e valakinek kérdése? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A polgárőröknek sikerült beadni a pályázatot a falu kamerákkal való ellátására? 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Igen, a pályázat be van adva. Mi is beadtuk a pályázatot a tánctanításra, és a személyszállításra a falunapon.  
A polgárőrök négy kamerára pályáznak, Szarka Miklóssal kiválasztottuk a négy helyszínt, ahová fel lehet majd 
szerelni. Szinte minden utca bejáratát látni fogja a négy kamera. 
Salgótarjánban volt a polgárvédelmi konferencia, ahol megtudtam, hogy a polgármestereknek sok mindenre van 
jogosítványuk. Például bármikor ki lehet jelölnöm bárkit a polgárvédelmi egységbe, és akkor kötelező számára, 
hogy részt vegyen benne. A másik, hogy ezen a területen is nagyon sok jogszabály változott.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az előző testületnek is volt egy riasztási terve. Azok megvannak még? 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Át van dolgozva. Amikor én polgármester lettem, megkértem Rudi bácsit, a polgárőr egyesületünk elnökét, hogy 
segítsen nekem ebbe. Elég sok mindent átírtunk akkor is, és most is, mert voltak benne olyan személyek is, akik 
már meghaltak vagy már nem éppen alkalmasak a mozgósításra. Új kijelölő határozatokat készítettünk, és most 
napra kész minden. 
 
Több hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
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1. Napirend  Tájékoztatás Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed-
éves helyzetéről  
Tájékoztatás Tolmács-Bánk Óvoda 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves 
helyzetéről  
Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves 
helyzetéről  

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Annyit hozzátennék, hogy a Tolmács-Bánk Óvoda beszámolója az Önkormányzat gazdálkodási beszámolójában 
található, annak része. Nincs külön előterjesztése. Együtt tárgyaljuk mind a három témát, és ha valakinek kérdése 
van, Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető választ ad rá. 
Azt el kell mondanom, hogy volt nehéz pénzügyi időszakunk, ami miatt gyakran össze kellett ülnünk a Klárival, 
de örömmel mondhatom, jöttek be pénzek, és év végére nagyon jól fogunk állni. Legalábbis ezt gondolom. 
Ügyesen gazdálkodott a képviselő-testület! 
Kérem a hozzászólásokat! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető  
Én nagyon röviden csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon sok mindenen vagyunk túl. Voltak felmentések 
a létszámcsökkentéssel kapcsolatban, ahol különböző juttatásokat meg kellett előlegezni az önkormányzatnak. 
Igazából tudtuk, hogy mit miért csinálunk, csak a pénz időrendileg nem úgy jön meg, ahogy a kifizetések 
történnek.  De azért sikeresen túl vagyunk ezeken a dolgokon, és már meg is kaptuk erre is az állami pénzt. 
A bevételeinket tekintve a saját bevételeknél különösebben nincs gond. Bérleti díjak, közterület használati díjak, 
intézményi ellátási díjak, nagyjából időarányos a teljesítés. Ahol nem, arra vonatkozóan a 2. napirendnél 
javaslatot teszünk majd a módosításra, de ezeknél is minimális eltérés van. 
Adók tekintetében szerintem kifejezetten jól állunk. Aggasztó volt a félév, de azt mondhatom, hogy a 
behajtásoknak köszönhetően sikerült helyrehozni a teljesítést.  
Az állami támogatás időarányosan jön. Ezen kívül területértékesítéseink voltak. 
A kiadásoknál nagyon visszafogottak voltunk. Polgármester Úr utasításba adta mindenkinek, hogy kétszer 
gondolja meg, mielőtt költ, úgyhogy ez látszik a dologi kiadásoknál, ahol 60-70% a teljesítés. Kiemelkedő, hogy 
a kulturális rendezvényeknél 850 ezerből még 155 ezer van, de ebben az idősek napja még nincs benne, mert a 
beszámoló szeptember 30-val készült. Még a Bánknak visszafizetendő fejlesztési kölcsön törlesztése előttünk 
van, itt még nincs teljesítés.  
Jelen pillanatban 7 millió forintja van az önkormányzatnak.  
A beruházásoknál van még alulteljesítés, de az már időközben változott.  
Nagyjából a terveinknek megfelelően alakult a költségvetés teljesítése. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nincs. Pénz van, azt hallottuk. Nem sok, de jó, hogy az is van. Ha hitelt kellene felvennünk, az lett volna a 
kérdés! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért, ha belegondoltok, ez az IKSZT beruházás 50-60 millió forint volt, és még a napelem kiépítése 17 millió 
körüli, és ezek önrészét mi álltuk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én azt gondoltam, hogy az IKSZT házunk tetején mind a két oldalon lesz napelem, mert így csak 50 %-ot tud 
teljesíteni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, ez nem így van! Ideális esetben déli fekvésű oldalra kellene felszerelni, ami az IKSZT-nél nem lehetséges. 
A kisebbik rosszabb megoldást választották, azért van a nyugati oldalon. Például most is termel 74 wattot. Látni 
a hivatalnál is, hogy nappal nincs áramfogyasztás, csak éjszaka van egy kis fogyasztás, mert megy a hűtő és 
egyéb világító kis diódák. Az ÉMÁSZ-nak most kell hozni egy olyan mérőórát, ami azt is méri, hogy a napelem 
mennyit termel, és hogy mennyit fogyasztunk. Oda-vissza mér, és akkor lehet majd meglátni, hogy mennyire éri 
meg ez a beruházás. 
Visszatérve a beszámolóra, van-e még kérdése valakinek? 
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További  hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja az önkormányzat ¾ éves költségvetési beszámolóját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

84/2011. (XI.29.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
A képviselő-testület a költségvetés teljesítését 145.279 ezer Ft bevétellel; - ezen belül: 
működési célú bevétel    28.599 e Ft, 
támogatási bevétel    17.476 e Ft, 
felhalmozási bevétel      1.468 e Ft, 
pénzügyi befektetések bevétele        266 e Ft, 
működési célú pénzeszköz átvétel      7.777 e Ft, 
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel    33.302 e Ft, 
hitelek bevétele     43.376 e Ft, 
támogatási kölcsönök bevétel      5.087 e Ft, 
előző évi költségvetési kiegészítés       375 e Ft, 
pénzmaradvány igénybevétel     7.553 e Ft. 
jóváhagyja. 
 
A költségvetés teljesítését 135.219 ezer Ft kiadással; - ezen belül: 
működési kiadás     41.573 e Ft, 
 - ebből: személyi jellegű kiadás  19.418 e Ft, 
munkaadó járulékai      5.488 e Ft, 
dologi kiadás     13.932 e Ft, 
egyéb folyó kiadások       2.735 e Ft, 
társadalom- és szociálpolitikai juttatások   4.535 e Ft, 
felhalmozási kiadások    50.658 e Ft, 
végleges pénzeszköz átadás működési céllal   5.453 e Ft, 
rövid lejáratú hitel törlesztése   33.000 e Ft 
jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    - 
 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Klári, ismét megkérlek, hogy a Körjegyzőség beszámolójáról is adj egy kis tájékoztatást! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető  
Igazából a körjegyzőség működését tekintve semmi változás nincs. A ¾ éves teljesítés időarányosan megfelelő. 
Népszámlálással kapcsolatban voltak feladataink, az ezzel kapcsolatos dolgokat átvett pénzeszközből oldottuk 
meg.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e kérdés a körjegyzőség beszámolójához? 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja a Bánk-Tolmács Körjegyzőség ¾ éves költségvetési beszámolóját, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 
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85/2011. (XI.29.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi 
költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
A képviselő-testület a költségvetés teljesítését 19.406 ezer Ft bevétellel; - ezen belül: 
intézményfinanszírozás   17.326 ezer Ft, 
működési célú pénzeszköz átvétel         744 ezer Ft, 
pénzmaradvány igénybevétel     1.336 ezer Ft 
jóváhagyja. 
 
A költségvetés teljesítését 16.332 ezer Ft kiadással; - ezen belül: 
működési kiadás                 16.332 ezer Ft, 
 - ebből: személyi jellegű kiadás  12.464 ezer Ft, 
munkaadó járulékai      3.145 ezer Ft, 
dologi kiadás          600 ezer Ft, 
egyéb folyó kiadás         123 ezer Ft 
jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  - 

 
 
 
2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Az előterjesztést mindenki megkapta, elolvasta. Amennyiben van kérdés, Klári válaszol rá. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető  
Most jöttem rá, hogy a napelemes beruházás önerejét nem tartalmazza a költségvetés módosítása. Ezt most még 
pótolni lehet! Mennyi a teljes összeg? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A beruházás pontos összeget fejből most nem tudom, de az önrész 1.950.000 Ft forint. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető  
Az kell nekem! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem kell átfuttatni a teljes beruházási összeget, a támogatási is? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető  
Az lenne a jó! 1.300.000 Ft-ot a tartalékból e célra át tudunk tenni, és ehhez kellene még 600.000 Ft-ot keresni. 
Ez az összeg a bevételeknél a város és községgazdálkodás feladatra fog előirányzatként kerülni, a felhalmozási 
kiadásainkat pedig növelni fogjuk a beruházás teljes összegével. A kiadásoknál, a 2. számú mellékletben – kb. a 
táblázat közepe táján – a 841403 számú Város és községgazdálkodás szakfeladaton egy új sort kell beszúrni, 
plusz ennek az Áfa-ját is. Az önerőt mozgatjuk a tartalékkal szemben, és akkor még 600.000 Ft kell. A kulturális 
rendezvények kiadásainál úgy is maradt pénz onnan át lehet csoportosítani. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az idősek napi rendezvény durván 110.000 Ft-ba került. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető  
Ezek Áfa-s dolgok voltak? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen.  
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető  
A jogi szolgáltatásnál kell nekünk annyi pénz? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Még várjuk az ügyvédi számlát. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető  
A dologi kiadásoknál benne van a csatornázás tervezés mérnöki díja. Az idén várható kifizetés? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehet, hogy lesz, de a tervező azt mondta, hogy ráérünk később is kifizetni. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető  
Szerintem a mérnöki díj és a jogi szolgálati díj előirányzatát 250-250 ezer Ft-tal csökkenthetjük, és akkor már 
meg is van. Akkor úgy nézne ki, hogy a 2. mellékletben 845126 sorra kerülnek ezek az összegek és így nem lesz 
tartalék. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Végül is most csak pénzeket csoportosítottunk át, hogy a költségvetésben meglegyen a napelemes beruházás 
önereje. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Kifizetésre került már ez az összeg? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Még nem. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A költségvetés miatt jó lenne, ha még az idén megtörténne a kifizetés. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki egyetért a 2011. 
évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezet imént elhangzott átvezetésekkel történő elfogadásával, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő rendeletét:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2011. (XI.29.) 
önkormányzati rendelete 
 
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
3. Napirend Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sejtjük, hogy hogyan fog alakulni a jövő év, ezt ti is halljátok a médiában. Sok mindent el akarnak venni 
önkormányzati hatáskörből, ez által kevesebb lesz az állami bevételünk, a normatíva.  
Pontosan nem tudom megmondani, hogy hány százalékot, de csökkenteni fogják az SZJA ránk eső részét, el 
akarnak venni az iparűzési adóból. Majd látjuk, hogy mi lesz, a mostani információk szerint elkészítettük a 
költségvetési koncepciót. Van-e ehhez javaslat? Mihez kellene nekifogni? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nekem az a javaslatom, hogy a traktorunk műszaki állapotának javítására tervezhetnénk be egy bizonyos 
összeget. El kellene vinni szakemberhez, hogy felmérje a költségeket, mert már nagyon sok baja van. Ez a 
traktor mióta nálunk van, még nem volt szervizelve. Ebbe a traktorba én nem mernék beleülni, mert nem 
biztonságos. Nem beszélve arról, hogy a hűtő berendezése az elmúlt napokban szétfagyott. Javaslok 200.000 Ft-
ot betervezni a javítására. Mióta mi vagyunk a képviselők, még nem fordítottunk rá semmit az üzemanyagon és a 
fagyállón, illetve a fűkaszán kívül. Igaz, hogy nem működik túl sok munkaórát, de napi 3 órát lehet venni a 
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fűkaszálásra és a hótolózásra. Nem tudom, hogy honnan kerítünk rá pénzt, de meg kell vizsgáltatni a műszaki 
állapotát. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megmondom őszintén, én azt gondoltam, hogy keresek pályázatot egy új traktor beszerzésére.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Most Rétság vett egyet, nem tudom, hogy pályázatból-e. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem pályáztak. Utána fogok nézni, hogy van-e valamilyen MVH-s pályázati lehetőség erre. Azért megnézetjük a 
traktor gépszerelővel, aki meg tudja mondani, hogy mit érdemes vele csinálni. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Tartalékban van most 170.000 Ft, ezt át lehet vezetni a karbantartásra. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nekem ez így megfelel, csak valamit csináljunk, mert, ha télen el akarjuk indítani, akkor legalább a 
fékberendezést meg kell csináltatni, mert én így nem mernék felengedni rá senkit, főleg a temetőbe vezető út 
hókotrásánál. Nem kell megvárni, amíg baj lesz! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor a 170.000 Ft tartalékot áttesszük a traktor karbantartási kiadásaira. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Biztonságosan üzemeltethető állapotra kell hozni a traktort, hogy ne okozzon kárt, vagy balesetet. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja a 
2012. évi költségvetési koncepciót a javasolt módosítással, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

86/2011. (XI.29.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetési koncepciót 
68.374 ezer Ft költségvetési főösszeggel, az alábbi részletezéssel elfogadja.  
A Képviselő-testület a költségvetés 68.374 ezer Ft-os bevételi tervét az alábbi 
főösszegekkel fogadja el: 
 működési célú bevétel   32.535 e Ft, 

támogatási bevétel   22.989 e Ft, 
pénzügyi befektetések bevétele       300 e Ft, 
működési célú pénzeszköz átvétel  12.450 e Ft, 
felhalmozási kölcsönök bevétele       100 e Ft. 

A Képviselő-testület a költségvetés 68.374 ezer Ft-os kiadási tervét az alábbi főösszegekkel 
fogadja el:   

működési kiadás     53.180 e Ft, 
 - ebből: személyi jellegű kiadás  22.269 e Ft, 
munkaadó járulékai     6.764 e Ft, 
dologi kiadás    22.440 e Ft, 
egyéb folyó kiadás     1.700 e Ft, 
társadalom- és szociálpolitikai juttatások   7.530 e Ft, 
működési célú pénzeszköz átadás    6.935 e Ft, 
hitelek kiadása         729 e Ft. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a költségvetés határidőre 
történő elkészítésére és a képviselő-testület elé terjesztésére.  
 
Határidő: 2012. február 15. 
Felelős:    polgármester 
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4. Napirend A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Gondolom mindenki áttanulmányozta az előterjesztést. Van-e valakinek kérdése, javaslata, véleménye, 
hozzászólása? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Át bizony, még a bírósági végzést is átnéztem. Nekem azért magánjellegű fenntartásaim vannak ezzel 
kapcsolatban, de tudomásul veszem. Bizonyos szólamokra kelünk: félpénzesre, gázárusításra. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki egyetért a 
közterületek használatáról szóló rendeletünk módosításával, és a rendelet-tervezet elfogadásával, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő rendeletét:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 13/2011. (XI.29.) 
önkormányzati rendelete 
 
A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 

 
5. Napirend          Karácsonyi szaloncukor ajándékozása a tolmácsi háztartások számára 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Úgy gondoltam, hogy szóban terjesztem elő. Ahogy szoktuk, megvesszük minden háztartásnak 1 csomag 
szaloncukrot. Ha mást vennénk, talán már baj is lenne. 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy az idén is ajándékozzunk minden családnak 1 csomag szaloncukrot, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

87/2011. (XI.29.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 
vásárolja meg a település lakosságának karácsonyi megajándékozásához szükséges 
mennyiségű (háztartásonként 0,4 kg) szaloncukrot, és gondoskodjon a település háztartásai 
számára történő szétosztásról. 
 
Határidő: 2011. december 23. 
Felelős:   polgármester 
 
 

 
6. Napirend              A képviselő-testület 2012. évi munkaterve 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Írásban az óvoda vezetője jelezte, hogy május hónapban legyen az óvoda beszámolója. Ez a tervezetben így 
szerepel. 
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Hámori Imréné képviselő 
Nekem azt mondta a tagiskola vezetője, hogy kérjem azt, hogy későbbre tegyük a beszámolót. Annak idején én 
is kértem, hogy legyen a tanév végén, de mégis maradt májusban. Az a javaslatom, hogy tegyük át a tanév 
végére. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Május végén lesz ülés, akkor már szerintem csak két hét van hátra a tanév végéből, és szerintem már lehet miről 
beszámolni. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Azért van májusra tervezve, mert nyáron – a szabadságolások miatt - nincs tervezve rendes ülés, nem tudjuk, 
hogy mikor lesz ülés. Lehet, hogy csak júliusban, vagy augusztusban. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A logika azt diktálná, hogy egy lezárult tanévről tudjanak beszámolni, de úgy, ahogy az előbb elhangzott, az a 
két-három hét már nem egy nagy idő.  
 
További hozzászólás, 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 2012. évi munkatervek elfogadjuk, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

88/2011. (XI.29.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a képviselő-testület 2012. évi 
munkatervét az előterjesztés szerint határozza meg. 
 
Határidő: 2012. év 
Felelős: polgármester 
 

 
 
7. Napirend           Alkotmány-Béke-Szabadság utcák felújítása, pályázati lehetőség 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megbíztatok azzal, hogy pályázatot nyújtsunk be az Alkotmány, Béke és a Börzsönyi utcák aszfaltozására. 
Beszéltem egy tervezővel, aki 760.000 Ft + ÁFA- ért elvállalta volna a tervezést. Nem tudtam vele megegyezni 
abban, hogy csak akkor fizetjük a tervezés díját, ha nyer a pályázatunk, ezért felvettem a kapcsolatot egy másik 
tervezővel. Ki is jött a helyszínre, és akkor találtam ki, hogy jó lenne, ha egészen a Szabadság utcáig le lenne 
aszfaltozva a földút. Ez a tervező 500.000 Ft + ÁFA díjat kér, a tervezői szerződést megkaptátok. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A szerződésben az van, hogy a tervezési díj 625.000 Ft, melyet a tervező számlájának kézhezvételétől számított 
15 napon belül kell utalni. Tervátvételkor 250.000, közműegyeztetés és engedélyeztetés után 250.000. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, valóban így van. A tervezők a terv elkészítését követően kérik a díjukat, nem lehet a pályázat nyeréséhez 
kötni. A pályázat 95%-os támogatottságú. A MAPI-val készíttetnénk el a pályázatot, ők csak megnyert pályázat 
után kérik a pénzt, javaslom, hogy velük kössük meg a szerződést, mindig jól dolgoztak eddig. A mérnökkel 
csak akkor írom alá, ha úgy gondoljátok, hogy legyenek készen a tervek, a pályázattól függetlenül. Emlékeztek 
rá, annak idején, amikor eladtuk az építési telkeket, vállaltuk, hogy kiépíttetjük az utat, amint lehetőségünk lesz 
rá. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A pályázatot terv nélkül nem tudjuk beadni.  
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Hajnis Ferenc polgármester 
Január 16-ig kell benyújtani a pályázatot. A pályázat beadásához elég az, hogy elkészültek a tervek és beadjuk 
engedélyezésre, erről kapunk egy igazolást, hogy folyamatban van az engedélyezés. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Célszerű bevállalni, hogy legyen engedélyes tervünk, egyrészt azért, mert tervek nélkül nem lehet pályázni, 
másrészt azért, hogy ha esetleg ez a pályázat nem nyer támogatást, akkor a jövőben bármikor indulásra készen 
legyünk egy újabb pályázat benyújtására.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Érdeklődtem a környéken, hogy kik szeretnének pályázatot benyújtani útfelújításra, és szinte minden falu. A 
pályázat különben azt támogatja a legjobban, ha belterületi földutat kívánnak aszfaltos úttá építtetni, mint mi. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ennek egy kicsit olyan szaga van, mint annak idején a csatornázás volt. Akkor is az volt, hogy gyorsan 
cselekedjünk, terveztessük meg, mert lehet rá pályázni. Pályáztunk, és a vége az lett, hogy olyan kevés összeg 
volt a keret, hogy mi már nem kaptunk belőle! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Meg kell próbálnunk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Hát igen, aki nem játszik, az nem is nyer. Ennek a pályázatnak a pénzügyi oldala jövő év vége felé fog majd 
realizálódni.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A koncepcióba bele tettük ennek az önrészét? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető  
Nem. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor csak beszélgettünk róla. Mindegy, majd látjuk, hogy alakul, majd a költségvetésbe még bele lehet tenni. 
Lehet, hogy a Szabadság utcát lehúzzuk a felújításból.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Végül is nekünk csak az Alkotmány és Béke utca közötti részre van ígérvényünk. Tudom, úgy van ez, mint 
amikor az ember éhes és megjön az étvágya, már azt is megenné, ami még nincs. 
 
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 a tervezői szerződést aláírjam és a MAPI-val a pályázat elkészítése érdekében az 
ajánlatuk alapján szintén szerződést kössünk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

89/2011. (XI.29.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány-Béke-Szabadság utca 
(kb. 700 méter hosszan) szilárd burkolattal történő kiépítésével kapcsolatosan a következő 
döntést hozza: 
A képviselő-testület az Alkotmány-Béke-Szabadság utca szilárd burkolattal történő 
kiépítésére vonatkozóan pályázatot nyújt be az „ÉMOP-3.1.3-11 Kisléptékű 
településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére” pályázati felhívásra, támogatás 
igénybe vétele céljából. 
A képviselő-testület elfogadja az Aquaterv-Komplex Kft. Alkotmány-Béke-Szabadság utca 
szilárd burkolattal történő kiépítésére vonatkozó tervezői ajánlatát, mely értelmében a 
tervezői munka ellenértéke 500.000 Ft + áfa. A képviselő-testület megbízza a polgármestert 
az előterjesztett tervezői szerződés-tervezet megkötésével. 
A képviselő-testület elfogadja a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. komplex pályázatírási 
szolgáltatásra (megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, közbeszerzési eljárás 
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lebonyolítása, pályázatírás és utógondozás) vonatkozó ajánlatát, mely értelmében a 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének munkadíja 400.000 Ft + áfa, a közbeszerzési 
eljárás lebonyolításának megbízási díja 1,68 % + áfa, a pályázatírás és az utógondozás 
együttes megbízási díja a pályázatban elnyert támogatásra vetítve 1,68 %, minimum 
800.000 Ft +áfa. A képviselő-testület megbízza a polgármestert az ajánlatnak megfelelő 
szerződés megkötésére. 
A képviselő-testület vállalja, hogy a fejlesztéshez szükséges saját forrást a 2012. évi 
költségvetésében biztosítja. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidőre történő 
elkészíttetésével és benyújtásával. 
 
Határidő: a pályázat benyújtási határideje. 
Felelős:   polgármester 
 
 
 

8. Napirend           Közbeszerzési szabályzat 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A közbeszerzési szabályzatot külön térítési díj nélkül elkészítette a Nógrád Megyei Közútkezelő Kht. Ezt a 
szabályzatot kell elfogadnia a képviselő-testületnek. 2012-től kötelező a szabályzat megléte. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A szabályzat nagy része a törvényi előírásokat rögzíti. A helyi szabályozás körébe tartozó kérdésekben nagy 
részt az eddigi gyakorlat került a szabályzatban, tehát a döntéshozó a képviselő-testület. A testületnek kell 
elfogadnia a pályázati felhívást is, hogy milyen feltételekkel írjuk ki a közbeszerzést, és a közbeszerzés 
nyertesére vonatkozó végső döntést is a képviselő-testület hozza meg. Lehetett volna azt a megoldást is 
választani, hogy egy fix bíráló bizottságot hozunk létre, de mi úgy gondoltuk, hogy praktikusabb az adott 
beruházáshoz keresni a megfelelő szakértelemmel rendelkező személyeket. A polgármester képviseli az 
önkormányzatot és a testületi döntéseket, mint minden más esetben.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A legnagyobb súly a körjegyzőre van kihegyezve, hogy a törvényességi felelősséget Ő viszi. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e valakinek még hozzászólása? 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja az előterjesztett közbeszerzési szabályzatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

90/2011. (XI.29.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal 
2012. január 1-jei hatályba lépéssel elfogadja Tolmács Község Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatát. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
9. Napirend           Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e valakinek „Egyebek”-ben hozzászólása? 
 



Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete  15/2011. (XI.29.) jegyzőkönyve 

 12

Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Van egy felvetésem: nem tudom, ki tud róla, de jövőre 6-7 gyermek fog születni a községben, és jelenleg is sok 
kisbaba van; szeretném, ha megoldott lenne egy gyermekorvosi külön rendelés az egészséges csecsemőknek. 
Jelenleg úgy néz ki, hogy fél 10-től 10 óráig van az egészséges gyermekek részére a rendelés, és mindenki ott 
van egy váróban a beteg gyermekekkel. Rétságon van úgy, hogy keddenként 17 órától van az egészséges 
rendelés, és ekkor nem kell a beteg gyermekekkel együtt várakozni. Tolmácson nem kellene minden héten egy 
rendelés, elég volna legalább egy hónapban egyszer, mondjuk minden hónap harmadik szerdáján. De akkor ne 
jöjjön beteg gyerek, csak az egészségesek. Régen – az épület felújítása előtt – megoldható volt, hogy az 
egészséges gyermekek külön váróban voltak, de most már nem. Nem tudom, hogy a Polgármester Úrnak vagy a 
képviselő-testületnek kell megkeresni ebben az ügyben a doktornőt? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A polgármesternek. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A doktornőnek nekünk nem alkalmazottunk, magánvállalkozóként praktizál, tehát nem adhatjuk utasításba a 
rendelést, csak megkérhetjük, felvethetjük, hogy ezt szeretnék a szülők. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felveszem a kapcsolatot a doktornővel. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az a kérés, hogy olyan rendelés legyen, amikor semmiképpen ne legyenek ott beteg gyerekek, tehát ne a beteg 
rendelés előtt vagy után legyen. Legyen egy külön nap. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, beszélek a doktornővel. Van még valami felvetés? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az adventi rendezvényről szeretnék még tájékoztatást kapni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most is lesz adventi vigalom és vásár. Az iskolával és óvodával már felvettem a kapcsolatot, illetve a caritas is 
megkeresett ezzel kapcsolatban. Valószínűleg holnap tartunk egy megbeszélést ezzel kapcsolatban. Advent 
harmadik vasárnapjára terveztük, mert a katolikus hit szerint akkor lehet vigadni egy kicsit, de az idén nem 
vasárnap lesz, hanem szombaton. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Biztos most már, hogy szombaton lesz? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. A fellépő vendégeknek is jó a december 10. szombat. Az Atyával még leegyeztetem. A nyugdíjas 
klubosoknak vasárnapra opera jegye van, a buszunkkal tudnak elmenni, és én leszek a sofőr. Szombaton fél 
négykor lenne a fenyőfa díszítés. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem lehetne háromkor kezdeni az egész programot? Még világos lenne. Nekünk árulgatni nagyon későn lesz a 
program után. Az időjárást sem tudjuk, hogy milyen lesz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én az árusítást a koncert után gondoltam. Öt óráig fog tartani. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ez az, hogy akkor már sötét lesz. Miért nem lehet 15 órakor kezdeni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Korán van. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nincs korán, hidd el! Kezdjük 15 órakor. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor megint át kell szerveznem az egészet, mert a fellépőknek 16 órát mondtam, akkorra jönnek. 
 
Hámori Imréné képviselő 
De attól mi még árulgathatnánk 15 órától. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor legyen 15 órától.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Tehát 15 órától fenyőfadíszítés és árusítás. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Honnan lesz a fa, és hol lesz felállítva? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A plébánia elé van tervezve a fa is és az árusítás is. Arra az emelvényre lenne felállítva a fenyőfa, mert ott 
központi helyen van. A világítás szerelésével meg is bízlak! 
A műsor pedig úgy állna össze, hogy Lengyelné Zsoldos Emőke eljön a családjával és lesz egy kis orgonálás, 
aztán a gyerekeink, akik most tanulják a betlehelmes játékot, ami 20 perc, ezt szeretnék előadni. Utána ismét a 
Lengyel család énekel a gyerekekkel karácsonyi énekeket, aztán jön a népdalkörünk. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Tehát 16 órától 17 óráig lesz a templomban a koncert. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Utána pedig forralt bort, teát és zsíros kenyeret hagymával szolgálunk fel a jelenlévőknek, ahogy tavaly is. 
A caritas tagok jöhetnek segíteni kenyeret kenni, és hagymát vágni. Józsi, a Te feladatod az lesz – ami tavaly is 
volt – összeszeded a katlanokat, beszerzed a gázpalackot. 
 
Csehek József képviselő 
Hány katlan volt tavaly? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kettő. Egy a bornak és egy a teának. Nem nagy kiadás lesz. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mikulás rendezvény nem lesz a közösségi házban?  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez legyen a közösségi ház vezetőjének a feladata. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Azért kérdezem, mert érdeklődtem, hogy a még nem óvodás gyermekemet bevihetem-e az óvoda mikulás 
ünnepségére, és azt mondták, hogy erre nincs lehetőség. Azért gondoltam, hogy annak a pár kicsinek lehetne egy 
mikulás ünnepség a közösségi házban. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Meg kell beszélni az Orsival, és meg lehet rendezni a hátsó teremben. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem is kerülne pénzébe az önkormányzatnak, hanem megbeszélem a szülőkkel, hogy hozzanak a gyermeküknek 
egy csomagot. Nagy élmény lenne a gyermekeinknek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megveszi az önkormányzat a csomagot, csak tudni kell, hogy hány gyerek jön el. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Meg kell hirdetni, ki kell plakátolni, és biztosan jönnek a kismamák. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megbeszélem az Orsival. 
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Csehek József képviselő 
A Tolmácsi út 90. szám előtt a feljárónál fa korlát van, és nagyon rossz állapotban van. Volna, aki megcsinálná, 
csak az önkormányzat vegye meg a faanyagot hozzá. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Erre visszatérünk majd. 
 

 
További napirend 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.  
 
 
 

Dudásné Rudnai Krisztina 
képviselő 

 
 


