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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

2/2012.  
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2012. január 26-én 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 
 Csehek József képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina 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 Dudásné Rudnai Krisztina képviselő legyen. A javaslatot a Képviselő-
testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirenddel kapcsolatban az a javaslatom, hogy vegyük fel 7. napirendként az „Egyebek”-et, mert nekem 
lenne három előterjesztésem, amit szeretném, ha még ma megtárgyalnánk, és lenne még egy napirend zárt ülés  
keretében is, mert időközben érkezett egy átmeneti segély kérelem. Kérem, aki az elhangzott javaslatokkal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon! 
A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendi 
pontokat tárgyalja: 
 
Napirend  
 
1. Hulladékkezelési közszolgáltatási díj módosítása 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
2. Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
3. Polgármesteri jogállás módosítása, illetmény megállapítása  

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester, Torma Andrea körjegyző 
 

4. Közétkeztetési szolgáltatás kiszállítással – új beszállítói ajánlat 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
5. Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Alapító Okirat módosítása 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
6. Római Katolikus Egyházközség Tolmács – támogatása (szóbeli előterjesztés) 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

7. Egyebek 
 
 
 
 
 
 



Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete  2/2012. (I.26.) jegyzőkönyve 

 2

1. Napirend      Hulladékkezelési közszolgáltatási díj módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Gondolom, mindenki átolvasta az előterjesztést! December 30-án kijött egy új törvény, hogy nem lehet 
megemelni a 2011. évi díja, és mi decemberben emeltünk, tehát ezt módosítani kell. Van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezek tények, ezzel nincs mit tenni. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja az előterjesztésben szereplő hulladékszállítási díjcsökkentésről szóló rendelet-tervezetet, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I.26.) 
önkormányzati rendelete 
 
a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

 
 
2. Napirend      Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e vélemény, hozzászólás, kérdés, javaslat az előterjesztéshez? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina 
A helyi lakásfenntartási támogatás helyett lett valami más bevezetve? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Az eddig is létező úgynevezett normatív lakásfenntartási támogatás továbbra is van. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina 
Ezt a helyi támogatást kapta valaki? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2012. (I.26.) 
önkormányzati rendelete 
 
a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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3. Napirend      Polgármesteri jogállás módosítása, illetmény megállapítása  
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mielőtt átadnám az ülés vezetését az Alpolgármester Úrnak, engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy miért 
jutottam erre döntésre. A 2010. évi választásokon volt még egy polgármester jelölt rajtam kívül, aki főállású 
polgármester szeretett volna lenni. A választásokon a szavazatok megközelítőleg 60%-át kaptam én, és 30%-át a 
másik jelölt, tehát a választópolgárok egy része – a rám szavazók fele - azt szerette volna, hogy főállású 
polgármester legyen. Az idei évtől január 1-jétől változott a nyugdíj törvény. Én szolgálati nyugdíjban voltam, 
amit most elvettek, illetve szolgálati járandóságra változtatták. Az előre hozott nyugdíjasoknak a munkabére nem 
haladhatja meg a minimálbér tizennyolcszorosát. Az idei év egy átmeneti év, amikor rám július 1-jétől lesz 
érvényes ez a szabály. Átbeszéltem a bérezési lehetőségeimet a körjegyzővel és a pénzügyesünkkel, és arra 
döntésre jutottam, hogy kérem a képviselő-testületet, hogy február 1-jétől állapítsa meg a főállású jogállást, mert 
ebben az évben még a főállású munkabért még megkaphatnám a nyugdíjam mellett. Ezt követően csak egy fél 
évi juttatás fér bele, június 30-ig, és utána a polgármesteri fizetésem nem fogom felvenni. Ez jogilag lehetséges, 
tehát a Kincstár nem fog nekem bért számfejteni. Azért nem fogom felvenni a fizetésem, mert én a szolgálati 
járandóságomról nem szeretnék lemondani, illetve szüneteltetni sem akarom. Nem biztos, hogy a következő 
választáson indulok, vagy bármi lehet, és attól tartok, hogy ezt esetleg nem adná vissza az állam. Ha most 
megállapítja a testület a főállású jogviszonyt, 2013. július 1-től akkor is fizetés nélkül kell, hogy dolgozzak. 
Tehát ez az 1 év az, amikor még pénzt tudok keresni. Azt gondolom, hogy a munkámmal hoztam annyit a 
településnek, és azon vagyok, hogy a jövőben is hozzak, hogy most 1 évig főállású polgármesterként lássam el a 
munkám. Van-e valakinek kérdése hozzám? Ha nincs, akkor átadom az alpolgármester úrnak az ülés vezetését, 
és kimegyek az ülésről. 
 
Hajnis Ferenc polgármester a napirend tárgyalásának idejére  távozott a ülésteremből. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nos, hallottuk a Polgármester Urat. A körjegyző asszonytól szeretném megtudni, hogy mennyi az a 18 szoros 
érték? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Egymillió-hatszázhetvennégyezer forint. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Elfogadtunk a decemberi ülésen egy 2012. évi költségvetési koncepciót, amiben csak 100.000 Ft megtakarítás 
volt, amire én rögtön javasoltam, hogy fordítsuk a traktorra, ami már el is készült. Ha most a polgármester 
főállású lesz, akkor ütünk egy durván 1,5 millió forintos lyukat a költségvetésben. Nem látom, hogy ezt miből 
fogjuk megfinanszírozni.  
 
Torma Andrea körjegyző 
Erre most nem tudok válaszolni, hogy miből és honnan, de igyekszünk úgy összeállítani a kiadási és bevételi 
oldalt, a szükséges kiadásokra meglegyen a fedezet. Ha a választáson főállású polgármestert választott volna a 
lakosság, annak a bérét is kénytelenek lennénk kigazdálkodni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen, decemberben csak a főszámokat fogadtuk el. Én akkor felirkáltam, hogy az óvodára, szociális dolgokra, 
működési költségekre mennyit terveztünk. A személyi járandóságokra 2011-ben is horribilis összeg - 22 millió 
forint – volt, ez most durván 1,5 millióval nőne, ezért úgy gondolom, hogy ott lesz egy lyuk. A második, ami 
nem tetszik a főállással kapcsolatban, az az, hogy a decemberi ülésen emeltük meg a polgármester tiszteletdíját, 
megadtuk a maximálisan adhatót. De engem főleg az érdekelne, hogy a lyukat miből fogjuk befoltozni. Én csak 
addig vagyok hajlandó a tisztségemet ellátni, amíg a költségeink bevételi oldala fedezi a kiadásainkat. 
Amennyiben nem, akkor én felállok. Én hitelekre nem tudok apellálni. Én egy idősebb ember vagyok, a 
gondolkodásmódom is az, úgyhogy ez engem feszélyez.  
 
Torma Andrea körjegyző 
Egyáltalán nem gondoltunk hitelfelvételre, ez nekünk is egy fő vezérelvünk, hogy hitelt nem szeretnénk felvenni, 
legalábbis működésre nem. Beruházásra most is vettünk fel, de az egy más kérdés. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azt a fennmaradó 100.000 Ft-ot már ráköltöttük a traktorra, úgyhogy én most nem látom, hogy honnan lesz erre 
pénz. 
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Végigolvastam ezt az 1994 évi LXIV. törvényt – ezt a képviselő társaim tájékoztatására mondom - hogy a 
polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselő-testület egy esetben változtathatja meg a polgármester 
egyetértésével. Ez az új törvényben is szerepel. A polgármester munkáltatói jogát a képviselő-testület 
gyakorolja, a munkabérét a jogszabály keretein belül a képviselő-testület határozza meg. Ennyit akartam 
hozzáfűzni, és aki szeretne hozzászólni, tessék! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Azt szeretném tudni, hogy jól értettem-e a polgármester urat. Tehát ha továbbra is marad megbízási díjas, akkor 
körülbelül másfél évig lehet? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Tehát addig veheti fel a fizetését a járandóság mellett, amíg el nem éri azt a jövedelem határt, amit a törvény 
meghatároz. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
És Ő ezt kiszámolta, hogy 2013. júniusáig lehet? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ha most megállapítja a testület a főállású munkaviszonyt, és az ahhoz tartozó bért, akkor ebben az évben – tehát 
idén – még fel tudja venni a fizetését. Tehát gyakorlatilag 1 évig tud keresni. A jövő évben csak fél évig tudja 
felvenni a főállású jogviszony bérét, mert akkor eléri az 1,6 millió forintot, amennyit kereshet a járandósága 
mellett, és a második félévben egy fillért nem fog kapni ebből a munkaviszonyából. Tehát gyakorlatilag jövőre 
1,6 milliót fog keresni egész évben. Tehát jövőre hiába lesz főállású, a bére éves szinten kevesebb lesz, mint a 
mostani tiszteletdíja, mert az 1,6 millió forint feletti bért nem fogja felvenni. Tehát az idei egy átmenti év, 
amikor még adott egy fél év haladékot a jogszabály, és csak félévtől lép életbe ez a jövedelem korlát. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mi van, ha egy év múlva változik a jogszabály? Ha nem változtatunk, marad tiszteletdíjas, akkor ugyanúgy fel 
tudja venni azt a tiszteletdíjat, amit a decemberi ülésen megállapítottunk? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Igen, a jogszabályban meghatározott jövedelemhatárig. Tehát jövőre már azt sem tudja teljes egészében felvenni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nézegettem a jogszabályokat, de nem igazán találtam azt, amiben a költségátalány van. Tudom, hogy 
kétféleképpen lehet adni, számlák alapján és költségátalányként. Ő hogy kapja? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Költségátalányt állapított meg a testület, de azt is számlával kell igazolni, és az idei évtől ennek az összegnek a 
fele is  adóköteles. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
És ez ki van neki merítve? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Igen.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Én elismerem a Polgármester Úr munkáját, hiszen van összehasonlítási alapom az előző polgármesterekkel. Ő 
jóval többet dolgozik és tesz a faluért, ez tény, de nekem ez a főállású polgármesterség nem szimpatikus. A 
választásokkor sem szavaztam főállású jelöltre, mert én ebben a kis faluban főállású polgármestert nem tudok 
elképzelni. Ezzel a tiszteletdíjas módszerrel is el tudja látni a feladatot. Egy közösség választotta Őt meg 
társadalmi megbízatású polgármesternek. Sajnálom, hogy így alakult a helyzete, de én most nem merem 
felvállalni, hogy főállású legyen. Az embereknek magyarázkodhatunk majd! Találjuk meg annak a módját, hogy 
valahogy honorálni tudjuk a munkáját, valahogyan másképpen. Más megoldást kell találnunk. Én ezt így nem 
tudom támogatni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Amit a falutól kapnánk, azt nem nyelnénk le! Mindenen spórolunk, egy Domestoson is spórolunk! 
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Hámori Imréné képviselő 
Az intézményben csak úgy van egy kis megtakarításunk, hogy semmit nem csinálunk. Beázunk, mert lyukas a 
tető, rossz a parketta, hasra esnek a gyerekek. Annyi mindent meg kellene csináltatnunk, csak nem tudjuk, mert 
akkor nem lenne pénzmaradványunk.  
 
Torma Andrea körjegyző 
Azt az egyet ne felejtsétek el, hogy az neki köszönhető, hogy az elmúlt 5 évben Tolmácsnak pozitív 
költségvetése volt. Jó munkát végez! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ehhez hozzá szeretném tenni, hogy nem tudhatjuk, mi lenne, ha más ülne itt! Ezt nem szabad így kimondani. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az év végi jutalommal azért honorálva lett a munkája. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A bruttó 100.000 Ft jutalomból kb. 50-60.000 Ft-ot kap.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Sokan örülnének még ennyinek is! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Tesz a faluért, pályázunk, amire tudunk. Azelőtt tényleg nem volt ennyi pályázatunk, de én sajnos a főállású 
polgármesterséget nem tudom elfogadni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az első és a második választáskor is azt mondta, hogy Ő társadalmi megbízatásban végzi el a feladatát. Az 
elsőnél azt mondta, hogy amennyire csak lehet, vigyük le a költségeket. Azt, hogy ezt a falu hogyan honorálta, 
nem tudom, de tény, hogy Ő nyerte meg a választást. Én a falu döntését fogadtam el, hogy megválasztották, és 
én azt a döntést, amit a falu hozott, nem akarom a magam módján megváltoztatni. Mi decemberben a juttatásai 
terén elmentünk a végletekig, megkapta a maximum tiszteletdíjat és költségtérítést. Én elhiszem, hogy változtak 
a jogszabályok, de én is ki akarok menni a faluba, és ezt el fogják olvasni az emberek. Tudom, hogy az emberek 
olvassák a honlapunkra felrakott jegyzőkönyveket, mert már kaptam visszajelzést a hozzászólásaimra. Ő 
döntötte el, hogy így vállalja a polgármesterséget. Decemberben én voltam, aki javasoltam, hogy adjuk meg neki 
a plafont a bérezésekor. Én azt is elhiszem, hogy ez sem egy nagy összeg. Vannak sokan olyanok, akik 
kevesebbért is dolgoznak, de sokan vannak olyanok is, akik ennek az összegnek a többszörösét is keresik. A falu 
tiszteletdíjasként választotta meg. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Csak decemberben van lehetőség a munkáját értékelni? Félévkor nem lehet? 
 
Torma Andrea körjegyző 
De igen, bármikor lehet. Ebben az évben júniusban még korlátlanul lehet jövedelme.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Akkor én azt javaslom, hogy félévkor vizsgáljuk meg a munkáját, és akkor kapjon jutalmat. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én otthon levezettem a lehetőségeket, hogy a döntésünk után mi következhet. Két lehetőség van: vagy vállalja 
továbbra is a polgármesterséget vagy nem. Ha nem vállalja, akkor ismét két lehetőség van: egy darabig elviszem 
én, vagy valahogy megoldjuk, és kiírunk egy választást. A 2014-es választásokig megnyerheti valaki. Az új 
választáson vagy Ő győz, vagy az új jelölt, ami lehet, hogy főállású lesz. No, én ezen variáltam. Indulhat főállású 
jelöltként, és simán megnyerheti a választást, és akkor tudnák az emberek, hogy főállású polgármester szeretne 
lenni. Lehet, hogy a másik jelölt is főállásúként jelölteti magát. Az újról nem tudjuk, hogy milyen, de Őróla 
tudjuk, hogy kicsoda, hogy dolgozik. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én nem gondolom, hogy egy idős embernek az számítana, hogy valaki főállású vagy tiszteletdíjas szeretne lenni. 
Nem gondolom, hogy a választókat ez befolyásolta, hanem inkább a személye. 
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Hámori Imréné képviselő 
Hát pedig nagy kampány volt akkor, és amellett, hogy tiszteletdíjas legyen. Én ezt a főállásra való módosítást 
nem szeretném felvállalni. Annak idején egy közösség választotta Őt meg. Nekem más a véleményem arról, 
hogy nem számít, hogy ki hogyan szeretné ellátni a polgármesteri állást. Szerintem tudták az emberek, hogy Ő 
nem főállásúként indul, hiszen ezt ki is hangsúlyozta. Bármi történhet, mert nagyon nehéz helyzetben van az 
ország, ki tudja még, milyen változások lesznek. Szerintem neki is jobb lesz, mert nem kerül úgymond a falu 
szájára. A munkáját látni, hogy szereti, és azon van, hogy a falu felemelkedjen, fejlődjön, tehát ezt honorálni kell 
valahogy. Te is mondtad, hogy lehetőség van a jutalmazásra, akkor ezen a módon kell a munkáját értékelni. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Akkor viszont erre figyeljen oda a testület, hogy félévkor tárgyalásra kerüljön a jutalmazása, mert mi nem fogjuk 
előterjeszteni. Ezt nektek kell kezdeményezni, és az első félévben még bármennyit lehet neki adni, mert még 
nem vonatkozik rá a törvény. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó, és akkor neki sem lesz rossz szájíze, nem mondhatja, hogy nem kap semmit. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Józsi, már mindenki elmondta a véleményét, te nem szeretnéd? 
 
Csehek József képviselő 
Nekem végül is mindegy, így is jó, és úgy is jó. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Dudás Gergely alpolgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki egyetért 
azzal, hogy a polgármester főállású foglalkoztatási jogviszonyban lássa el a feladatát, és elfogadja a határozati 
javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 3 nem szavazattal nem fogadta el a határozati javaslatot, és a 
következő döntést hozta:  

 
2/2012. (I.26.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Hajnis 
Ferenc polgármester jogállását nem kívánja főállású jogviszonnyá módosítani, és 
továbbra is társadalmi megbízatásban látja el a polgármesteri tisztséget. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    - 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester visszaérkezett az ülésterembe. 
 
Dudás Gergely alpolgármester  
Megkérem a körjegyző asszonyt, hogy ismertesse a képviselő-testület döntését. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A képviselő-testület 1 igen és 3 nem szavazattal nem fogadta el a határozati javaslatot, és úgy döntött, hogy a 
polgármester továbbra is megbízásos jogviszonyban látja el feladatait. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben, köszönöm. 
 
Dudás Gergely alpolgármester  
De megbeszéltük azt, hogy valamilyen módon honorálni akarjuk a munkádat. Lehetőségünk van arra, hogy 
jutalmat adjunk, erre júniusban visszatérünk. A decemberi ülésen felemeltük a tiszteletdíjadat a legmagasabbra, 
akkor azt mindenki elfogadta, ez a kérésed kicsit gyorsan jött, de nem fog elmaradni a jutalmazásod. Ezen még 
gondolkozni és dolgozni kell. Nincs elfelejtve. 
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4. Napirend      Közétkeztetési szolgáltatás kiszállítással – új beszállítói ajánlat 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Érkezett egy megkeresés az étkeztetés beszállítására vonatkozóan. Kérem a hozzászólásokat, véleményeket! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én szeretnék kérni egy olyan táblázatot, amiben szerepel a jelenlegi és az új szolgáltató ételmennyisége is. Nem 
tudom, hogy a mostani szállító milyen ételadagot szállít. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A jelenlegi szolgáltatótól nem áll rendelkezésünkre ételadat mennyiség, de gondolom a Magdi a tapasztalatokról 
be tud számolni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Érdeklődtem a konyhán, és Ildikó azt mondta, hogy az új minimálissal, de kevesebbet adna, de van ami 
megegyezik. Viszont nincs meg a tízórai és az uzsonna mennyisége, tehát ezek csak az ebéd adagok. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Csak akkor van értelme összevetni az árakat, ha a mennyiséget is látjuk. Nem tudjuk megkérni a jelenlegi 
szállítótól az adag mennyiségeket? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ha szükségesnek látjátok, biztos megkérhető. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Négyen voltunk egy úgynevezett próba ebéden. Akkor én is azt tapasztaltam, hogy a köret kevesebb, mint a 
mostani, de viszont a feltét jóval több volt, mint amit most adnak. A köret mennyiségét szóvá is tettük, és azt a 
választ kaptuk, hogy ott főként irodisták étkeznek, és az Ő kérésükre nekik elég az az adag, mert nem kérnek 
többet. Ezért kértem meg, hogy adja írásban az adagok mennyiségét. Nekem van viszonyítási alapom, ezért 
tudom én is mondani, hogy a jelenlegi beszállítónál több a köret, de viszont kevesebb a feltét. Én felhívtam 
azokat a helyeket, ahová az ajánlatot adó beszállít, és mindenhol meg vannak elégedve az étellel, mind 
mennyiségileg, mind minőségileg. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
És ők is a Süllőstől tértek át? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, úgy tudom, csak Szokolya. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Annak idején én hoztam egy nagyon gyors – nem szívem szerinti – döntést, hogy a konyhánkat megszüntettük 
sajnos. Most már tudom! Ez az új beszállító állítólag egészségesen főz, a jelenlegi elég sok kenyeret szállít, és a 
gyerekeknek nem egészséges a sok kenyér. Ez az új szállító árban csábító, de mindennek emelkedik az ára és 
nem biztos, hogy tartani tudja ezt. És nem tudom, de biztosak lehetünk abban, hogy az Ildikót megtartaná? Már 
20 éve dolgozik a konyhánkon, megérdemelné. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egyelőre a beszállításról van szó, és természetesen továbbra is kell egy olyan személy, aki kiosztja az ételt.  
 
Hámori Imréné képviselő 
És alkalmazná Őt? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Az Ildikót mi alkalmazzuk, és ebben nem történne változás, csak a beszállító lenne más. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felmerült a lehetősége annak, hogy esetleg kibérelné a konyhánkat, de ez még nincs olyan stádiumban, hogy 
erről érdemben tárgyaljunk. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Lehet vele olyan szerződést kötni, hogy bármikor felmondhatjuk, ha nem vagyunk megelégedve az étellel? 
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Torma Andrea körjegyző 
Megegyezés szerinti felmondási idővel természetesen lehet felmondási lehetőséget rögzíteni a szerződésbe. 
Nyilván egyik napról a másikra nem lehet majd kirakni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Most Ők honnan hordanák ki? Vácról? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, Vácról. Az sincs messzebb, mint Magyarnándor.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Vannak, akik Romhányból szállítják, és azon csodálkoztak, hogy mi miért szállíttatjuk olyan messziről.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem biztos, hogy annak a konyhának van annyi kapacitása, hogy még minket is el tudjon látni. Nem kerestek 
meg ez ügyben. Ezt a vácit kipróbáltuk, azt is belefoglalhatjuk a szerződésbe, hogy a tízóraira hányszor hozzon 
tejterméket. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Zöldség félét is például? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bármit!  
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó, mert a gyerekek egészséges étkeztetésére kötelességünk gondolni. A jelenlegi szolgáltatónál is a zöldség 
féléket hiányolom, mert a gyerekek csupaszon eszik a kenyeret. Legalább egy karika paprika lenne mellé. Mi 
alapján döntsek? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Látod, nem vagy megelégedve a jelenlegivel! Eddig is mindig ezt mondtad. Akkor miért nem próbálunk ki egy 
másikat, amikről jó tapasztalatokat mondtak óvodában is?  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én ezért beszéltem két óvodával és egy idősek otthonával, hogy megtudjam, meg vannak-e elégedve. Azt 
mondták, hogy 100%-ig meg vannak elégedve a mennyiséggel és a minőséggel is. Azt mondták, hogy nem 
bánták meg a váltást. Én ezt tudom elmondani, és azt, hogy ízletesebb volt a próba ebéd, mint a jelenlegi 
szolgáltató étele, és nem külön ebédet kaptunk, ugyan azt ettük, mint a többiek, és kétféle menüből lehet 
választani. 
 
Csehek József képviselő 
A térítési díjak változnak majd? 
 
Torma Andrea körjegyző 
A váltás csak szeptembertől lehetséges. Ha olcsóbban tudjuk beszerezni az ételt, természetesen a térítési díjak is 
csökkenthetők. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha úgy dönt a testület, akkor fel kell mondanunk a Sűllősnél a szerződést, és szeptembertől lesz az új beszállító. 
Ha úgy döntünk, hogy nem mondunk fel, akkor marad minden a régiben. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A feltét adagjában volt különbség? Én nem emlékszem rá. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem hiszem, mert én a jelenlegi beszállítónk adagjában sem vettem észre, hogy több húst adna. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A főzelékeiket megeszik a gyerekek, az ízlik nekik. Ő hányszor ad főzeléket egy héten? 
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Torma Andrea körjegyző 
Egy héten egyszer, ha jól emlékszem, de van „A” és „B” menü, tehát választható. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Egy héten kétszer jó volna főzelék, az időseknek is jó. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Átküldött egy heti étlapot, körbe adom, nézzétek át.  
 
Torma Andrea körjegyző 
Minden napra van gyümölcs vagy zöldség. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen, ez tényleg jó, és egészséges! 
 
Csehek József képviselő 
És ha leállás lesz náluk? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nincs leállás, egész évben főznek. 
 
Csehek József képviselő 
Akkor jó! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az étlap változtatás jogát fenntartja szinte minden konyha. Nem kérdeztétek, hogy milyen gyakran fordul elő a 
változtatás? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az egyik helyen mondták, hogy még soha nem változott, ami ki van írva, azt kapják. Az egyik óvodában azt is 
mondták, hogy egyszer volt, hogy egy kicsit borsosabb volt az étel, ezt szóvá tették, és azóta ilyen probléma 
sincs. 
 
Csehek József képviselő 
Itt is volt ilyen ennél  a beszállítónál! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Még kenyeret sem hoztak a múltkor, nem ezt panaszoltad? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem hoztak, de most már időnként hoznak korpás zsemlét is, hogy jót is mondjak. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én nem ettem egyiknél sem, nem tudok véleményt mondani. 
 
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 elfogadjuk az új beszállítói ajánlatot és a határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
3/2012. (I.26.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Duna-Dráva 
Vendéglátó Kft. közétkeztetési szolgáltatási ajánlatát, és a település közétkeztetési 
ellátását (óvodai, iskolai, szociális étkezés, külső étkezők) 2012. szeptember 1. 
napjától a Duna-Dráva Vendéglátó Kft-vel kötött vállalkozási szerződés útján, étel-
beszállításos rendszerben biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelenleg érvényes, a Süllős és 
Süllős Vendéglátóipari Kft-vel fennálló, a közétkeztetési szolgáltatás ellátására 
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vonatkozó szerződés 2012. szeptember 1. hatállyal történő felmondására, és a 
közétkeztetési szolgáltatás beszállítással történő, 2012. szeptember 1-jétől történő 
ellátására vonatkozóan a Duna-Dráva Vendéglátó Kft-vel történő szerződéskötésre. 
 
Határidő: 2012. február 28. 
Felelős:   polgármester 
 
 
 

5. Napirend      Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Alapító Okirat módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért kell módosítani az Alapító Okiratot, mert a felújított plébánia hivatalt az alapítványnak kell működtetni, és 
hogy ne kellejen átíratni a vízórát, gázórát és a villanyórát, belefoglaljuk az Alapító Okiratba, hogy az 
alapítványunk támogathatja az egyházat is. A rezsi kiadásokat év közben az egyház fizetné és évvégén az 
alapítvány átutalja egy összegben az egyház számlájára. Még azt a változtatást javaslom, hogy ne egyedül a 
Balázsné Juhász Andrea legyen aláíró, hanem a Féjáné Marika is, mert Ő könnyebben elérhető, hiszen helyben 
dolgozik. 
 
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 elfogadjuk az előterjesztett Alapító Okiratra vonatkozó módosításokat, és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot,  kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
4/2012. (I.26.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2005. február 23-án 
elfogadott és megalapított Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány (2657 
Tolmács, sport u. 1.) Alapító okiratát a következők szerint módosítja: 
 
1. Az Alapító Okirat 5.2. („A közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében a 
következő tevékenységeket végzi:”)  b) pontja a következővel egészül ki: 
 - helyi plébánia hivatal működésének támogatása 
 
2. Az Alapító Okirat 9.5. pont első mondatata kiegészül a bankszámla feletti 
rendelkezésre vonatkozó joggal. Az Alapító Okirat 9.5. pont első mondata helyébe 
így a következő rendelkezés lép:  
„A közalapítvány, illetve a kuratórium képviseletében annak elnöke és titkára 
egyedül, önállóan jogosultak eljárni, aláírni, a bankszámla feletti rendelkezést is 
beleértve.”  
 
A képviselő-testület elfogadja a Tolmácsért Közalapítvány módosított alapító 
okiratát, mely okirat jelen határozat mellékletét képezi. 
A képviselő-testület megbízza Dr. Dobsonyi László ügyvédet az alapító okirat 
módosításából fakadó feladatok ellátására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
6. Napirend      Római Katolikus Egyházközség Tolmács – támogatása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A plébánia épület felújítása kapcsán az egyháznak 60.000 Ft rezsi kiadása keletkezett, mert használták az áramot 
és a fűtés is ment a munkálatok során. Ezt kifizette az egyház, de az a kérésük, hogy az önkormányzat 30.000 Ft-
tal támogassa ezt a kiadást. Ez a kérés az egyház képviselő-testületi ülésén merült föl,  és én erre azt mondtam, 
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hogy a testület elé terjesztem. 2006-tól az egyházat anyagilag még nem támogattuk. Most az a kérdés, hogy 
30.000 Ft-ot tudunk át tudunk-e utalni az egyháznak? Vagy még azt is meg merem kockáztatni, hogy 60.000 Ft-
ot adjunk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Amennyiben a keret engedi, akkor én a 60.000 Ft mellett vagyok! Már a második ciklusban vagyok képviselő-
testületi tag, és emlékszem rá, hogy a költségvetésünkbe mindig be volt tervezve az egyház támogatására 
bizonyos összeg, és azt még soha nem kapták meg. Én a 60.000 Ft-ot javaslom! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egyéb javaslat? 
 
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 egyházközség működési kiadásaihoz 60.000 Ft támogatást nyújtson az önkormányzat, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
5/2012. (I.26.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete – hozzájárulva a tolmácsi 
Római Katolikus Egyházközség működési kiadásaihoz – a tolmácsi Római 
Katolikus Egyházközség részére 60.000 Ft egyszeri támogatást nyújt. 
A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás 
átutalásáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
7. Napirend      Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lenne több indítványom. A közmunkásaink a Fekete patak partját kitakarították, és pár darab fát kivágtak. Egy 
személy jelezte nekem, hogy szeretné megkapni tüzelőnek. Mondtam, hogy a testület elé hozom, és döntsük el, 
hogy ki volna még esetleg az a rászoruló, akinek megítéljük. 
 
Csehek József képviselő 
Aki kérte Tőled, azoknak valóban nincs fájuk, de pénzük sem, hogy vegyenek fát. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintetek van-e más rászoruló? 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a kivágott fa rászorulóknak történő odaítélésére 
felhatalmazza a polgármestert. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Törvényi előírás alapján önkormányzati hivatalokat kell létrehoznunk, mert 2000 fő alatt nem működhet önálló 
önkormányzati hivatal 2013. január 1-jétől. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Hol található ez a törvény? 
 
Torma Andrea körjegyző 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvényben. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Kerestem, de ezt így nem találtam meg. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Át fogom küldeni. 2013. január 1-jén lép életbe ez a rendelkezés. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mi Bánkkal együtt csak kb. 1400 fősek vagyunk, tehát valakivel még társulnunk kell, hogy elérjük a 2000 főt. 
Érkezett hozzánk egy szóbeli megkeresés Borsosberénytől, és tegnap a három község polgármesterei és a 
körjegyző asszony leültünk és tárgyaltunk is. Arra a következtetésre jutottunk, hogy hozzunk egy 
szándéknyilatkozatot, hogy Borsosberénnyel és Bánkkal közösen kívánunk közös önkormányzati hivatalt 
felállítani. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Borsosberénnyel meghaladnánk a 2000 főt? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Szóba került egyébként más település is, amikor erről beszélgettünk, de velük éppen csak meghaladnánk a 
2000 főt. Nekünk különösebb dolgunk nem lesz a harmadik községgel, mert mindenki csinálja a saját dolgát. 
 
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 2013. január 1-jétől Bánk Község Önkormányzatával és Borsosberény Község Önkormányzatával 
együttműködve hozzunk létrehozni közös önkormányzati hivatalt kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
6/2012. (I.26.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§-a 
alapján 2013. január 1-jétől – amennyiben a részletkérdések tekintetében az érintett 
településekkel megállapodás születik - Bánk Község Önkormányzatával és 
Borsosberény Község Önkormányzatával együttműködve kíván közös 
önkormányzati hivatalt létrehozni és működtetni. 
 
Határidő: 2012.12.31. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tudom, hogy tudtok-e róla, hogy a facebook-on Tolmács község neve alatt valaki regisztrált. Engem 
támadnak a bejegyzéseikkel, de engem ez abszolút nem zavar, de a címerünket és a település nevét engedély 
nélkül használja. A rendeletünk alapján engedélyt kellett volna kérnie az illetőnek. A körjegyző asszony azt 
javasolta, hogy tegyünk jogi lépéseket ebben az ügyben. Döntsön a testület ebben a dologban. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én nem találtam meg a facebook-on! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egyszerűen azt sem tudjuk, hogy ki az a személy, aki ezt üzemelteti. Lehetne írni Neki, de én nem akarok 
reagálni rá. Az egyik jegyzőkönyvükből vágott ki részleteket, és azt tette fel, a szemétszállításról, de nem a teljes 
anyagot, hanem csak azokat, ami Neki érdekes, és így már más értelmezést kapott. És ehhez már több 
hozzászólás is található a facebookon. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én úgy láttam, hogy a kastéllyal indult az egész. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, arról is ír. Átbeszéltük ezt az egészet és szerintünk valamit tennünk kell. 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Hogy működik ez az egész? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ügyvédhez kell fordulnunk, mert ez Tolmács község nevének és címerének jogtalan használata, ráadásul nem 
nemes célra! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Van egy olyan fül a facebook oldalon, hogy jogtalan felhasználó bejelentése. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Magáról csak annyit ír, hogy Tolmács község, és egy pár képet másolt be innen-onnan. Azért sejtésem van róla, 
hogy ki lehet az illető. Kritizálni lehet engem, ez nem zavar, de saját néven tegye mindenki, és ne Tolmács 
Község nevével és a címerünk használatával! Mi legyen? Hogy legyen? Döntsön a képviselő-testület! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Én megbíznám a Bódis ügyvéd urat, hogy intézze, járjon el jogi úton, tegye meg, amit ilyenkor lehet. Az 
internetes visszaélések egy külön jogi kategóriává váltak, én rábíznám ügyvédre. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Van olyan közösségi oldal is, ahol moderátor működik, és a sértő dolgokat folyamatosan szedi le.  
 
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 facebook oldalon Tolmács Község neve és címerének használatával működtetett oldal ellen jogi lépéseket 
tegyünk, megbízva ezzel dr. Bódis Pál ügyvédet,  kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a következő 
határozatot:  

7/2012. (I.26.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza Dr. Bódis Pál 
ügyvédet, hogy Tolmács Község Önkormányzata nevében, az Önkormányzatot 
teljes jogkörrel képviselve, a Tolmács Község nevében indított és működtetett 
facebook oldal és működtetője ellen Tolmács Község jogtalan névhasználata és a 
község címerének jogtalan használata miatt tegye meg a szükséges és lehetséges 
jogi lépéseket. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Dávid Béláné egy írásbeli kéréssel fordult hozzánk, ezt mindenki megkapta, kiküldtük. Kérem a 
véleményeiteket! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Most azt kellene eldöntenie a testületnek, hogy kívánja-e módosítani az állattartásról szóló önkormányzati 
rendeletet, vagy sem? A rendeletben belterületen 3 db nagytestű haszonállat tartása engedélyezett, mert úgy 
gondoltuk, hogy az még egy olyan szám, ami tartható oly módon, hogy a szomszédokat és a környezetet nem 
zavarja. Tehát az a kérdés, hogy ezt a számot a testület szeretné-e megemelni 4-re, ahogy az a kérelemben 
szerepel.. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Annak idején - amikor megalkottuk ezt a rendeletünket – minden állattartónak kiküldtük a rendeletet, így Dávid 
Bélánénak is. Dávid Béláné állattartását a rossz szomszédi viszony kezdte ki. Új tulajdonosa van a felső 
szomszédban, és rossz a kapcsolat köztük. A szomszéd bejelentést tett a nem megfelelő állattartás miatt. 
Különben régebben Dávidné már ki is költöztette volna az állatokat külterületre, az önkormányzat pénzén még a 
víz is ki lett vezetve. Nem tudom, miért nem valósult meg. Most úgy hallottam, hogy vett egy újabb 
földterületet, és oda szeretné vinni az állatokat, mert többet szeretne tartani. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Én csak annyit tudok hozzászólni, hogy az nem állattartó telep, amit Dávidék fenntartanak. Azt már régen fel 
kellett volna számolni közegészségügyi szempontból. Nem megfelelőek a körülmények. Régen már folyt eljárás 
ellenük. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ha nem változtatjuk meg a rendeletet, akkor külterületen tarthatja az állatait? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha megváltoztatjuk a rendeletünket 1 db tehén miatt, attól még az állattartás körülményei nem oldódnak meg. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor a másik oldalról ér a vád minket, hogy azért változtattuk meg a rendeletünket, hogy továbbra is ott 
maradhassanak az állatok. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Maga az állattartásuk nem felel meg az előírásoknak. Mi engedélyezhetünk Neki 25 nagytestű állatot is, de a 
telep akkor sem fog megfelelni az előírásoknak. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha 100 méterrel arrébb vinné az állatait, már külterületen lenne, és ott tarthatná őket. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem lehetne arra hivatkozni, hogy nem megfelelően tartja az állatokat, és vigye ki őket külterületre? Kint tarthat 
bár mennyit! Nem? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Arra fog hivatkozni, hogy anyagilag nem tudja megvalósítani, és továbbra is kéri a segítségünket.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Régebben is arra hivatkoztak az emberek, hogy az építési telek, ahol a telepe van, és miért nem léptünk már, 
hogy legyen beépítve. Nem tudom, hogy van-e beépítési kötelezettsége? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Gondolom, ezt az építésügy megnézte! De a földhivatalban utána lehet nézni. 
 
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 állattartásról szóló önkormányzati rendeletünket nem módosítsuk a-tekintetben, hogy felemelésre 
kerüljön a belterületen tartható nagytestű haszonállatok száma, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
8/2012. (I.26.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete – megtárgyalva az 
állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosítására irányuló lakossági 
kezdeményezést – úgy dönt, hogy az állattartásról szóló 5/2010. (VI.17.) 
önkormányzati rendeletet a belterületen tartható nagytestű haszonállatok számának 
emelése tekintetében nem kívánja módosítani, tekintettel arra, hogy az állattartás 
tekintetében a lakosság tiszta, rendezett környezete és nyugalma érdekében a 
képviselő-testület szándéka és törekvése az, hogy az állattartás elsősorban a lakott 
területen kívül, külterületen történjen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Beszéltem a gyermekorvosunkkal, hogy mikorra és hogyan lehet megoldani az egészséges gyermekek külön 
váróját és vizsgálatát. A háziorvossal kell még megegyezni, beszélni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, rendben. Intézd! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Az már eldőlt, hogy a többletköltséget ki és mi alapján állja? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, még azt is meg kell beszélni. Krisztina, légy szíves koordináld ezt az ügyet! Vedd fel a kapcsolatot a 
háziorvossal is! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ebben az évben van már olyan nagyszabású pályázat, amit az önkormányzat bevállalt? Nem hiszem, hogy lenne. 
Ugye? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Dehogy nem! A Börzsöny utca aszfaltozása. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Azért kérdezem, mert valamelyik nap a fülembe jutott, hogy egy község 10 fős bölcsödét nyitott most, és 
pályázati támogatással épült. Úgy tudom, hogy 30 milliós beruházás volt, ebből 3 milliót vállalt az 
önkormányzat, a többit pályázaton nyerték. Úgy oldották meg, hogy kibővítették az óvodát, és hozzá építettek. 
Valami ilyen pályázatba nem akarunk beszállni? Tudom, nekem vesszőparipám a kisgyermekek, meg ilyenek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem nem. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Miért? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Utána fönn is kell azt tartani! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Valamikor a közelmúltban megnéztük, mert volt egy olyan lehetőség, hogy az óvoda bölcsődeként is működjön, 
és Bánk is ebben gondolkodott ebben, mert viszonylag jó volt az ehhez nyújtott állami normatíva. Legalábbis 
elsőre nagyon jól hangzott, csak a bölcsödének olyan feltételei vannak, hogy ha azokat teljesítettük volna, akkor 
a normatíva már egyáltalán nem fedezte volna a kiadásainkat.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ezek a pályázatok nem úgy vannak kiírva, mint a közösségi háznál, hogy X évig 1 fő bérét is támogatják? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem tudom. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezt meg kell nézni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én is hallottam erről a beruházásról azon a bizonyos településen is, és egy másik településen is, de azt is 
hallottam, hogy már bánják, mert ezt nem gondolták át elég alaposan. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ártani biztos, hogy nem ártana a falunak egy ilyen beruházás. 
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Torma Andrea körjegyző 
Egyébként nekem az a véleményem, az ilyen pályázatokról, hogy fordítva ülnek az önkormányzatok a lovon. 
Normális esetben úgy működik a pályázati rendszer, hogy vannak céljaim, átgondolt fejlesztési elképzeléseim, 
amit meg akarok valósítani, és várom, vagy lobbizok érte, hogy legyen a céljaimnak megfelelő pályázati 
lehetőség. Ez nálunk nagyon sok esetben fordítva van: megjelenik egy kiírás, és hoppá, akkor pályázzunk erre, 
mert ezen sok pénz van, lehet nyerni, stb., és akkor mégis történt valami, a semmitől ez is több. Nem számít, 
hogy van-e rá szükség vagy nincs.  Szerintem könnyelműség egy ilyen bölcsődei beruházás egy ilyen kis 
faluban. Miközben a fenntarthatóság miatt sorra zártuk, zárjuk be az intézményeinket. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Elnézést, hogy a gyerekes fiatalok érdekeit nézem, de Őket szeretném képviselni. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Persze, ezt abszolút értem! És biztos jó is lenne, ha az önkormányzat gond nélkül fenn bírna tartani egy ilyen 
jóléti intézményt. Csak sajnos ilyen nehéz anyagi világban élünk! Még az alapvető infrastruktúra sem biztosított! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nógrád Megyében nem is tudnám bölcsődébe elhelyezni a gyermekemet. Vácon is teltházzal működnek. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Hát bizony az idén 9-10 gyermek fog születni, amiről tudunk. 

 
 
További hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a következő napirend tárgyalását zárt ülésen folytatta. 
 
 
 

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

Dudásné Rudnai Krisztina 
képviselő 


