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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

3/2012. 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2012. február 14-én 900 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Béke tér 13. 

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 
Lakosság részéről: 3 fő – jelenléti ív szerint 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket, a Pénzes Klára pénzügyi csoportvezetőt, és a lakosság részéről 
megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és 
azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Dudás Gergely alpolgármester legyen. A javaslatot a Képviselő-
testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirenddel kapcsolatban az a javaslatom, hogy kezdjük a 8. napirendi ponttal, és onnan haladjunk visszafelé, 
és az „Egyebek” napirenden belül két napirendet javaslok megtárgyalni: az egyik a Fekete patak medrének 
rekonstrukciója és az árvíz csökkentő tározó megterveztetése, mint pályázati lehetőség, a másik a közétkeztetési 
szolgáltatás ellátásával kapcsolatos beszállító váltás. 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. Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése 

Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2012. évi költségvetése 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
2. Tolmács Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
3. Rétság Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

4. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
5. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező fő célok meghatározása; 

Tájékoztatás a körjegyző 2011. évi teljesítményértékeléséről 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester, Torma Andrea körjegyző 

 
6. Lakossági kezdeményezés az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozóan 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
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7. Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése, előkészítése (szóbeli megbeszélés) 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
8. Március 15-ei ünnepség előkészítése (szóbeli megbeszélés) 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
9. Egyebek 

⇒ a Fekete patak medrének rekonstrukciója és az árvíz csökkentő tározó megterveztetése  - 
HUSK pályázati lehetőségben való részvétel 

⇒ közétkeztetési szolgáltatás ellátásával kapcsolatos beszállító váltás 
 
8. Napirend      Március 15-ei ünnepség előkészítése (szóbeli megbeszélés) 
 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az a javaslatom, hogy az idén nem kérnénk meg sem az iskolásokat, sem a népdalkört, sem a tánccsoportot, 
hogy szerepeljenek, hanem lenne egy pár perces köszöntő, és utána levetítenénk a falu díszpolgári címének 
átadását. 1995. évben adományozta a képviselő-testület Kovács Géza atyának a díszpolgári címet, és erről 
felvétel készült, ami nekem megvan videó kazettán, azt átmásoltatnám DVD-re, és lejátszanánk a kivetítőnkön. 
Többen kérték, hogy szeretnék megnézni ezt a filmet, és úgy gondoltam, ez jó alkalom lenne. Maga a felvétel 
közel egy órás, utána természetesen lenne koszorúzás és gyertyagyújtás az emléktáblánál.  
 
Hámori Imréné képviselő 
A napján lenne? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Persze, 15-én csütörtökön 17.00 órától kezdenénk. Én ezt javaslom, nem tudom, hogy van-e valakinek más 
javaslata? 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja a március 15-ei ünnepségre vonatkozó javaslatomat, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
10/2012. (II.14.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a települési március 15-ei 
ünnepséget 2012. március 15-én 17.00 órai kezdettel tartja. Program: köszöntő, a 
díszpolgári cím adományozásáról készült felvétel lejátszása, gyertyagyújtás és – 
elhelyezés, valamint koszorúzás az emléktáblánál. 

 
Határidő: 2012. március 15. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
7. Napirend      Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése, előkészítése (szóbeli megbeszélés) 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A falugyűlés és közmeghallgatás időpontját minden év elején ki kell tűzni. A tavalyi évben egy kicsit 
elcsúsztunk a kitűzött időponttól, de ez nem is volt baj, mert legalább be tudtunk számolni az egész éves 
munkánkról. Az idén mikor legyen? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Valamikor ősszel, nem? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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Én is úgy gondolom, hogy tudjunk valamiről beszámolni. Lehet akár november vagy december is. Péntekre 
tegyük vagy csütörtökre? 
Dudás Gergely alpolgármester 
Hétvége legyen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
November 30 péntek. Mit szóltok hozzá? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az elfogadható! 
 
Hámori Imréné képviselő 
17.00 vagy 18.00 órakor? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem kezdhetjük 17.00 órakor. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy a falugyűlés és közmeghallgatás 2012. november 30-án 17.00 órai kezdettel legyen 
megtartva, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
11/2012. (II.14.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. november 30-án 17.00 
órai kezdettel kitűzi a falugyűlés és közmeghallgatás időpontját. 

 
Határidő: 2012. november 30. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
6. Napirend      Lakossági kezdeményezés az állattartásról szóló önkormányzati rendelet  

módosítására vonatkozóan 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztést mindenki megkapta. Három lakossági kérelem érkezett ez ügyben az önkormányzatunkhoz, 
természetesen állattartóktól. Kérem a hozzászólásokat! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én érdeklődtem az egyik kérelmezőnél, és azért kéri, hogy növeljük meg a nagytestű háziállatok számát a 
rendeletünkben, mert úgy néz ki, hogy a kormánytól támogatást igényelhet, de ezt nem teheti meg kevés állatnál. 
Terveik vannak az állattartással, lehet, hogy ebből szeretnének megélni. Vannak olyan települések, ahol sokkal 
magasabb számú állat tartását is engedi az önkormányzati rendelet. Én támogatom, hogy emeljük meg 
rendeletünkben a nagytestű állatok tartásának számát. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most csak a nagytestű állatokról van szó. A kistestű és közepes testű állatokról nincs szó. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen, ide a ló, a tehén és a szamár tartozik. Természetesen a megfelelő tartási körülmények megteremtése is 
hozzá tartozik az állattartáshoz. Ne gátoljuk az állattartást, hiszen faluban élünk. Én javaslom – amit kérnek az 
állattartók – 10 darabra felemelni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én tárgyilagosan próbálom megközelíteni a kérdést. Volt időm gondolkodni, és az interneten is alaposan 
körülnéztem, megnéztem több községnek az állattartásra vonatkozó szabályait is.. Jogos az, hogy ebből 
próbálnak megélni, bár én azt gondolom, hogy 3-4 tehénből egy családot nehéz eltartani, de ez mindenkinek a 
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magánügye legyen. Tolmácson a kertek 70%-a műveletlen, már nem zöldség termesztésre használják, hanem 
füvesítik, és szalonnasütögetésre használják. Változik a világ, már disznót sem tartanak szerintem 5 háztól 
többnél. A társadalom abba az irányban mozdult el - és én is így gondolom - hogy mindenkinek joga van 
hétvégén kimenni a kertjébe és normális körülmények között nyugodtan megsütni a szalonnáját. Én tudok több 
állattartóról is a faluban – igaz, Ők nem kérték az állatok számának emelését - de azt kell mondanom, hogy egyik 
sem tartja be az állattartás minimum feltételeit sem. A mi állattartási rendeletünk mellékletében le van írva, hogy 
közterülettől, közúttól a minimális távolság, ahol állatot tarthat bárki is, az 20 méter. Tehát 20 méteren belül sem 
kifutó, sem állattartás nem engedélyezett. Különben megnézném a többi állattartót, hogy hánynak van 
kibetonozott trágyatárolója, de szerintem senkinek nincs. Utána néztem a szarvasmarha trágya és a vizelet 
mennyiségeknek is. Az uniós jogszabályok nagyon sok mindent leírnak, és ezek nagyon kemény követelmények. 
A trágyatartó takarása, a vizelet zárt rendszerű tárolása, annak szippantással történő elszállítása bizonyos 
időközönként. Meg kell gondolnunk a döntésünket, mert a szomszédok is mondhatják, hogy az Ő ingatlanjuk 
ezáltal leárazottá válik, hogy egy tehenészeti telep kerül melléjük. Mindenkinek joga van a magántulajdonához! 
Állattartó telepet bárhol a lakott területen kívül is meg belül is lehet a rendeletben megszabott határokon belül 
létesíteni, de feleljen meg az elvárásoknak, az uniósnak, vagy egyszerűen a lakosság által elvárt elvárásoknak. 
Annak ellenére, hogy ezt elmondtam, még most sem tudom konkrétat, hogy növeljük-e az állatok számát vagy 
ne. Valamikor fiatal koromra visszaemlékezve, zárt rendszerű tehénistállók voltak. Valahogy ez mostanra 
megszűnt. Deszkákból készült különálló építményekben tartják az állatokat, és nem tudom, hogy milyen lehet a 
padozata. El kellene oda jutni minden állattartónak, hogy ez nem csak úgy van, hogy gondolok egy nagyot, 
veszek egy tehenek vagy egy lovat, ennek kint összeütök egy kalyibát és jól van! Ez még a rágcsálóknak is első 
osztályú szaporodási hely. Felénk is el vannak szaporodva a rágcsálók, pedig ott nincs állattartás, de vannak 
úgymond „gazdátlan kertek”. Ezekre is oda kellene figyelni! Mivel más községeknek is megnéztem az 
állattartásra vonatkozó rendeletét, azt állapítottam meg, hogy a miénk elég hiányos. Például, ha egy kisebb testű 
állat elpusztul, hová lehet azt elhelyezni? Nem rendelkezünk ebben, pedig előbb utóbb lesz belőle gond. Mások 
szabályzatában le van írva, hogy a saját kertjében, telkén mitől hány méterre áshatja el. Kellően kell ezt nekünk 
is szabályoznunk, mert támadások érhetnek minket. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A helyi rendeletben nem célszerű azt szabályoznunk, amit magasabb rendű jogszabály szabályoz. Én azt az elvet 
támogatom, hogy a helyi rendeletek csak a legszükségesebb, más jogszabály által nem szabályozott kérdéseket 
szabályozzák, egyrészt, hogy ne legyen felesleges ismétlés, másrészt, hogy ne kerüljön összeütközésbe a 
magasabb jogszabállyal. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tudom! De az a véleményem, hogy jobban kell ezt szabályozni. A Szurdok utcai állattartó telep nincs X 
távolságra közterülettől, mert az út közterület. Én elfogadom, ha megszavazzuk, hogy még egy állattal többet 
tarthatnak, de milyen következményei lesznek? Lehet, hogy két nap múlva a következő állattartó is szaporít ezen 
felbuzdulva, és mondjuk a szomszédja - aki esetleg 20 millióért árulja a házát – ez miatt nem fogja tudni eladni. 
Tudomásul kell venni a szomszédok érdekeit is! Ez a két dolog csak együtt tud működni! Ha el próbálunk más 
irányba menni, úgy gondolom, hogy rossz irányba megyünk. Az előző ülésen is én voltam az első, aki azt 
mondta, hogy emeljük meg egy állattal azt az állományt, de úgy gondolom, hogy ez nem oldja majd meg ezt a 
problémát. Más állattartóra is panaszkodtak már nálam az emberek, hogy kiülnek vasárnap délután, és olyan 
büdös van, hogy nem lehet megmaradni. Kérdezték, hogy mit csináljanak? Azt javasoltam, hogy jelentsék be az 
önkormányzathoz, és majd csinálunk valamit. Ki lehet menni ellenőrizni, esetleg meg lehet bírságolni, de hosszú 
távon az sem megoldás. Azt hiszem, hogy az mögöttünk lévő 20 évben elengedték ezt a kérdést. Én ezt nem 
tudom így elfogadni! Az istállós tartás az, amire még azt mondom, hogy jó. Abban biztos vagyok, hogy az 1 
darab létszámmal történő emelés az Ő problémájukat nem oldja meg. Ha azt hallom, hogy x időn belül oda egy 
olyan istállót építünk, ami küllemében is elfogadható, és a rendeleteknek is megfelel, akkor adjuk meg, amit 
kérnek.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Lehet úgy határozatot hozni, hogy feltételeket kötünk benne, hogy x idő múlva megvizsgáljuk a telepet? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ezt így nem lehet, mert erről nem határozatban kell majd dönteni, hanem rendeletben. Határozatban most csak a 
szándékról lehet dönteni, mely alapján a rendelet módosítás előkészítésére kerül, mert ez rendlettel szabályozott 
kérdés. A képviselő-testület a rendeletben nem szabhat ilyen egyedi feltételt, mivel a rendelet nem egyedi 
ügyeket szabályoz, hanem általános szabályokat tartalmaz. Egyébként a rendeletben eredetileg volt egy átmeneti 
szabály, hogy a meglévő állattartóknak 6 hónap állt rendelkezésükre, hogy a rendeletben foglalat feltételeket 
megteremtsék. Az ellenőrzésre és az eljárásra a rendelet alapján a hatóság jogosult. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
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Az uniós előírásokban úgy olvastam, hogy a vízügyi és környezetvédelmi hatóság van ellenőrző hatóságként 
megjelölve. Ezért kéne a helyi rendeletünkben is szabályokat előírni. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem tartom fontosnak, hogy szabályozzuk, amit más jogszabály szabályoz, mert vagy ismétlésbe bocsátkozunk, 
vagy pedig ellentétbe kerülhetünk vele. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
De a jogszabály bizonyos pontjait be lehet emelni. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Feleslegesnek tartom. Az ugyanúgy hatályos! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Megértem. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az a javaslatom, hogy a rövid távú probléma megoldására emeljük meg a rendeletben meghatározott 
állatszámot, a hosszú távú probléma megoldására – állattartó telep – valami megoldást mindenképpen kell 
keresni, mert ez így tényleg tarthatatlan. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Megoldás lenne, ha betartanák a helyi rendeletben meghatározottakat. Abban le vannak rögzítve olyan 
szabályok, hogy ha annak megfelelően végzik az állattartást, akkor azt gondolom, hogy az állattartás nem 
zavarja a környezetet. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Geri, azt mondtad, hogy a környező önkormányzatok rendeleteit is átnézted. Melyik állatból hány darabot 
engedélyeznek? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A nagyobb községekben – akiknek a rendeletei fenn vannak az interneten – több darabszám van megengedve, 
mint nálunk. Általában az alsó határ az 5 darab nagytestű állat. Még nem alakítottam én sem ki a döntésemet 
ezzel kapcsolatban.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha ez a vita nem robban ki, ki tudja hova fajul nálunk ez az állattartás. Én azt gondolom, hogy itt nem az a 
mérvadó, hogy négy vagy öt nagy testű állat van, hanem az, hogy a helyi rendeletet tartsa be. Most csak annyit 
olvasok fel belőle, hogy: belterületen a trágya és a trágyatárolót gyűjtőt) résmentes födéllel kell ellátni, oldalát és 
aljzatát hézagmentes, fedett vízzáró módon kell kiképezni. Az ólakban és a trágyatárolóban az ammónia 
képződés csökkentésére szagtalanító anyagot kell használni. Híg trágyát zárt csöveken kell aknába elvezetni, 
szilárd trágyát szalmával kell keverni, úgy kell tárolni. Azt gondolom, hogy megszavazhatunk 4-5 állatot is, csak 
innentől kezdve ezeket a szabályokat be kell tartani minden állattartónak. Szerintem, ha ezt eddig betartották 
volna, a mostani probléma nem robbant volna ki. A lakosság részéről megjelentek – érintett felek - szeretnének 
hozzászólni? 
 
Szabó Vilmos diósjenői lakos, tolmácsi ingatlan- tulajdonos 
Azért jöttem el a testületi ülésre, hogy ezt az állattartás dolgot tegyük tisztába. Lehet, hogy a szomszédomban élő 
állattartók ebből tartják fenn magukat, de aki nem él a közelükben, nem is tudja, hogy milyen körülmények 
vannak a telepen, és közben két családot tönkretesz. Az ingatlanom árát a minimumra lecsökkenti. A felső 
szomszédom már árulja a házát, el szeretne végleg menni ebből a faluból, mert nem kaptak támogatás akkor 
sem, amikor a ló végigvágtázott, és nekik a villanyoszlop mögé kellett beugraniuk. Amikor ez a szelíd lovacska 
betörte a kapujukat, az állat tulajdonosa meg sem kérdezte, hogy tartozik-e valamivel a lova okozta kárért. Az 
egyik része ez. A másik fele: eljött az állattartó lánya is, és elmondta, hogy nemsokára az édesanyjával is gondja 
lesz, hogy a kettőt egybe tudja kezelni, vigye oda le a teheneit. Próbálja ki! 30 éven keresztül szagolja a 
tehénszar szagot, élvezze azt a rengeteg legyet. Két naponta nyugodtan lehet pucolni az ablakot. Arról nem is 
beszélve, hogy nyári időszakban egyáltalán nem lehet szellőztetni. Erről meggyőződhetett a jegyzőnő is, és Te is 
polgármester úr, amikor kinn voltatok. Ezt két mércével nem lehet mérni! Az egyik embernek megengedjük, 
hogy állatokat tartson, a szomszédoknak pedig el kell viselni valakinek a tehéntartását. Szüntesse meg! Én 
semmiféle istálló építéséhez hozzá nem járulok! Bárkinek nagyon szívesen felajánlom – aki még ilyen helyen 
nem lakott – próbálja ki! És próbálja meg eladni az ingatlant! A sógoromat hallgassák meg, hogy mit szenvedtek 
30 éven keresztül ezért az úri passzióért! Az előző testületnek volt annyi pénze, hogy kivezette nekik a vizet 
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külterületre. Sokszor támadták már Őket ez miatt az állattartás miatt. Arról volt szó, hogy kiviszik az állatokat 
külterületre. 150 méterről van szó! Miért nem lehet oda kivinni? Nekem nem az állatlétszámmal van problémám! 
Falusi gyerekként én is ott nőttem fel köztük, de így nem lehet tartani a másik ember rovására. A külterületükön 
elkezdték építeni az istállót, és az úgy is maradt. Miért maradt az félbe? Erre nincs válasz! Települjön oda ki, és 
tartsa a legelőjén az állatait. Nagyon szívesen elmegyek és segítek is Nekik! Én nem haraggal vagyok a 
szomszéd ellen, de ez már elviselhetetlen! Nálunk megváltozott a helyzet. Az anyósom nem volt arra képes, 
hogy ide lejöjjön, pedig egy jó pár alkalommal megtehette volna, csak másabb típusú ember volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, köszönjük! A másik fél is szót kap. 
 
Dávid Béláné tolmácsi lakos,  állattartó 
Az egészhez csak annyit szeretnék hozzászólni, hogy nem volt semmi probléma. A felső szomszédjaim juhász 
család volt, ha jól tudom, beletörődtek, tudomásul vették az állattartásunkat. Borsodból telepítették Őket ide, 
írástudatlan juhász volt az édesapa négy apró gyerekkel. A TSz vette nekik ezt a házat, mert juhásznak 
alkalmazták. Utána sertéseket gondoztak. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bocsánat! Maradjunk ennél a témánál! 
 
Dávid Béláné tolmácsi lakos,  állattartó 
Jó! Békében voltunk, én például a Szabó Vilmost alig láttam. Ő haragban volt az anyósával.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem egymás családjáról kellene beszélni! Maradjunk a tárgynál! Az állattartásról beszéljünk! Ehhez kérem a 
hozzászólást, ha van! 
 
Gyuriczáné Dávid Tímea tolmácsi  lakos, állattartó lánya 
A rendelet 2010-ben jött, amiben szabályozták, hogy három állatot lehet tartani. Elég hosszú ideig tépelődtünk 
azon, hogy most mi történjen. Az állatállományt csökkenteni nem tudtuk az állami támogatás miatt, viszont a 
lovat szerettük volna megtartani. Most vettünk egy traktort, és úgy tervezzük, hogy egy teljesen új istállót 
építünk. A mostani építmény 20 éves, a padozat alatt eddig is volt egy trágya-elvezető, de most már tudjuk, hogy 
zárt rendszerű kell. Tudjuk, hogy egy zárt trágyatárolót kell felépítenünk, ehhez kellene a nagyobb állatlétszám, 
mert ha ilyen kevés állatot lehet tartani, nem éri meg új istállót építeni. Több állatnál megtérülne, hiszen nem 
borjú korában kellene eladni az állatot, hanem kifejletten, vemhesen. A trágyával kapcsolatban annyit szeretnék 
mondani, hogy minden nap kihordjuk a földjeinkre. Tehát ez a probléma megszűnt, így a legyek és a szag már 
nem kerülhet szóba. A híg lének kellene a zárt betonozott tároló, – ez is nagyon sokba kerül - de több 
állatlétszámnál már megtérülne. Már megbeszéltük, hogy az istálló hova lenne felépítve, illetve, hogy a zárt 
rendszert hová tudnánk rakni. Nyáron kint vannak a legelőn a tehenek, és ott valóban elkezdtünk építeni egy 
istállót. Úgy gondoltuk, hogy ott tartanánk az állatokat, de a fejés miatt és az ellések miatt jobb, ha a közelben 
vannak, mert olyankor két óránként is rájuk kell nézni, még éjszaka is. 
 
Dávid Béláné tolmácsi lakos,  állattartó 
Még a bálát is ellopnák! Nem lehet kitelepíteni ilyen állatokat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A képviselő-testületből van-e valakinek kérdése az érintettekhez? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Dávidné kijelentése zavar, mégpedig az, – fel is írtam - hogy „beletörődtek, tudomásul vették”. Ez nem úgy 
működik, hogy nekem bele kell törődnöm, hogy a szomszéd mit csinál, vagy csak tudomásul venni! Annyit 
kérek még, hogy ha valaki még hozzászól, két percbe próbálja meg besűríteni, mert csak a lényegre lennénk 
kíváncsiak! Köszönöm! 
 
Szabó Vilmos diósjenői lakos, tolmácsi ingatlan- tulajdonos 
Én nem haragból vagyok itt! Nekem tulajdonképpen a tevékenység nem tetszik. El lehet jönni Diósjenőre, és 
nézzék meg, hogy az állattartók hova költöztek ki. Mindenki a falu szélén van! Egyetlen egy embernek sem 
lopták még el az állatát, pedig kinn vannak a takarmánnyal együtt. Mindez csak kitaláció! Kitalációnak tartom 
azt is, hogy az a terület, amin most az állattartó telep van, nem építési terület. Az a terület igen is alkalmas 
házépítésre! Az a kérésem, hogy ne istállóépítésben gondolkozzanak, mert ezt úgy sem fogjuk hagyni! Építsenek 
oda családi házat, és kulturáltan mögéje dugja el az istállóját, hogy ezt az áldásos tevékenységet Ő szagolja, és 
ne én nézzem! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönöm szépen! A képviselő-testületet tájékoztatnám, hogy valóban építési telekként vásárolták meg a 
területet annak idején, még Rétságtól. Kértem állásfoglalást a rétsági építési hatóságtól, hogy ez beépíthető 
terület-e, de még nem érkezett meg az állásfoglalásuk. Tudjátok Ti is, hogy ott források vannak. Meg kell 
várnunk az építési hatóság véleményét ebben az ügyben, aztán ez a kérdés is a testület elé kerül.  
A mai napon arról kell döntenünk, hogy az állatlétszámot megemeljük, vagy ne emeljük meg. A rendeletünket a 
döntésünknek megfelelően kell, vagy nem kell módosítani. Van két határozati javaslat. Az „A” alternatíva 
szerint a képviselő-testülete fenntartja a 8/2012. (I.26.) számú határozatát, miszerint az állattartásról szóló 
5/2010. (VI.17.) önkormányzati rendeletet a belterületen tartható nagytestű haszonállatok számának emelésével 
nem kívánja módosítani, a „B” alternatíva szerint a képviselő-testülete a lakossági kezdeményezések és indokok 
alapján az állattartás módosítására vonatkozó 8/2012. (I.26.) határozatát hatályon kívül helyezi, és úgy dönt, 
hogy állattartásról szóló 5/2010. (VI.17.) önkormányzati rendeletet módosítani kívánja oly módon, hogy a 
belterületen tartható nagytestű haszonállatok száma legfeljebb hány? darab állatra megemelésre kerüljön. 
 
Szavazzunk! Először az „A” alternatívát teszem fel szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk az „A” 
határozati javaslatot, mely szerint ne módosítsuk az állattartó rendeletünket, az kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, és 2 tartózkodással szavazott az „A” alternatívára.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor beszéljünk a „B” alternatíváról A kérelmekben 5 és10 állatlétszám szerepelt. Javaslatokat kérek! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Legyen öt! 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy az állattartási rendeletünkben a belterületen tartható nagytestű állatok számát 5 
darabban határozzuk meg, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, és 1 tartózkodással meghozta a következő 
határozatot:  

 
12/2012. (II.14.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakossági kezdeményezések és 
indokok alapján az állattartás módosítására vonatkozó 8/2012. (I.26.) határozatát 
hatályon kívül helyezi, és úgy dönt, hogy állattartásról szóló 5/2010. (VI.17.) 
önkormányzati rendeletet módosítani kívánja oly módon, hogy a belterületen 
tartható nagytestű haszonállatok száma legfeljebb 5 darab állatra megemelésre 
kerüljön. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a rendelet e 
határozat tartalma szerinti módosítását a képviselő-testület következő ülésére 
készítse elő és terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 
Felelős:   polgármester, körjegyző 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A határozatunk alapján előkészítésre kerül az állattartási rendeletünk módosítása, és arról a következő testületi 
ülésen döntünk, és a kihirdetése után hatályba lép. 
 
 
 
A képviselő-testületi ülésről távozott a lakosság részéről megjelent 3 fő. 
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1. Napirend      Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése  

Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2012. évi költségvetése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megpróbáltuk úgy összeállítani ezt a költségvetést a Klárival – akinek nagy érdeme van abban, hogy ez így 
sikerült - hogy minden civil szervezet megkapja azt a támogatás, amit a tavalyi évben megkaptak. Tudtunk 
tervezni iskola és óvoda karbantartására is, gondolok itt festésre, mázolásra, parketta javításra. A tavalyi évet 10 
millió forinttal zártuk, most mindenkinek minden személyi juttatást meg tudunk adni, és a tervezet szerint ismét 
10 millió forintunk marad.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Láttam egy olyan sort, hogy gyermekorvosi rendelő 400.000 Ft. Ezt megkapják? Át van nekik utalva? Egy évben 
ennyit kap? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Nem.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az a civil szervezetek támogatása összesen. Az egészséges gyerekek vizsgálata után 25.000 Ft kiadást 
terveztünk, amit a háziorvosnak éves szinten adunk, amiért átengedi a rendelőjét. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az lenne a kérésem, ha legközelebb költségvetést tárgyalunk, kérném az anyagot papír alapon is, mert a 
számítógépen nem győztem oda-vissza lapozni. 
A 2. oldalon a személyi juttatásoknál egyet nem látok, olyat, hogy munkaruha. Veszünk nekik munkaruhát, vagy 
pénzösszeget kapnak? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A közmunkások és az intézményi dolgozók is pénzt kapnak. Szeretném is mondani Magdi, hogy ha már kaptok 
ruhapénzt, legyen szép fehér köpenyetek az óvodában! Ezt a kérésemet fogom jelezni az intézményvezető felé is.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Ragaszkodsz a fehér köpenyhez? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, azt is megmondom, hogy miért! Ez azért munkaruha pénz, hogy ne utcai ruhában legyetek a gyerekek 
között. A konyhán is ebből veszik meg. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A 3. oldalon vannak a szociális juttatások. Az átmeneti segélyre én keveslem a tavalyi 160.000 Ft-ot, és 
javaslatot teszek 200.000 Ft-ra.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A temetési segély tavaly ki lett merítve? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt így nem tudom. Ahány halott van, annyiszor 15.000 Ft-ot fizetünk ki temetési segélyre. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én azt hittem, hogy az arra vonatkozik, akinek köztemetése van. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem. 
 
Hámori Imréné képviselő 
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Meg kell, hogy dicsérjelek Titeket a költségvetés készítése miatt. Bár reménykedtünk benne, hogy az idei év már 
könnyebb lesz, mint a tavalyi volt. Látom, hogy vannak betervezve étkezési utalványok is. Erről kérnék 
tájékoztatást, hogy kiknek jár, mert eddig nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Eddig valóban nem volt. Ez most Nektek egy plusz juttatás. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Köszönjük! Láttam, hogy az ifjúsági klubnak is terveztetek támogatást. Van még olyan, hogy ifjúsági klub? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért lett betervezve, mert ha a strandröplabda pályához kell nekik valami, vagy a falunapkor, akkor legyen 
miből támogatni őket. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó. Az iskolatársulásra oda kellene figyelni, mert volt már rá példa, hogy többet akartak kérni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Figyelemmel kísérem Rétság szándékát. Tudja azt mindenki, hogy miért fizetünk 1.600.000 Ft-ot éves szinten. 
Az tudom, hogy úgy van az előterjesztésük, hogy megbízzák a polgármestert, hogy keressen meg engem, és 
tegyen javaslatot a megállapodás módosítására. Majd látjuk, és tárgyaljuk, amikor aktuális lesz. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Csak annyit van joguk betervezni, amennyire a társulási szerződés feljogosítja őket. Ez 1,6 millió. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
És ki tudja, hogy mi lesz őszre, ha az állam átveszi az iskolákat. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Láttam, hogy valaki kap nyelvpótlékot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A körjegyzőségnél. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Bocsánat, előre szaladtam! Tolmács költségvetésében nem találkoztam a kastély vételárával. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mert már ki lett fizetve a tavalyi évben. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Már ki lett fizetve? Visszavonom a kérdésemet! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Decemberben történt a kifizetés, és ez majd az éves beszámolóban fog jelentkezni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Olyan javaslatot tettem a tavalyi évben kétszer is, hogy az óvoda kerítését javítsuk ki. A kerítés kijavítására azóta 
sem került sor. Valamelyik nap még egyszer megnéztem azt a kerítést, és most még egyszer javaslatot teszek, 
hogy 100.000 Ft-ból az egész kerítést cseréljük le. Vállalom a koordinálását, megpróbáljuk megcsinálni a szülői 
munkaközösséggel. Ez tarthatatlan állapot. Ha tavaszra a gyerekek ott játszanak, egy óvónő harminc felé nem 
lát. A hátsó kapu sem zárható. Körül kell ott nézni, mert csak akkor várható el az óvónőktől is, hogy azok a 
gyerekek úgy menjenek haza, ahogy oda mentek, ha a feltételeket biztosítjuk.  
Voltam egy polgárvédelmi megbeszélésen. Feltettek ott olyan kérdéseket is, hogy ha esetleg a faluban tűz üt ki – 
eloltjuk, meg minden - de az ott élő családnak az ideiglenes elhelyezését tudjuk-e biztosítani. Hát ott mindenki 
lapult, mert senkinek nem jutott eszébe, hogy ilyenre is számítani kell. Nekünk van itt egy épületünk, ami az 
ifjúsági klub volt. Javaslom, hogy ebből alakítsunk ki egy – én így neveztem el – biztonsági házat. Nem kell 
nagy összeget rákölteni, de tartsuk olyan állapotban, hogy erre a célra megfeleljen, és alkalmas legyen egy család 
ideiglenes elhelyezésére, amíg a problémájuk megoldódik. Ki legyen takarítva, és egy 50.000 Ft-ot rá lehetne 
költeni, hogy rendben legyen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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A kerítés felelőse Csehek József és - akkor még - Balázs János Ferenc alpolgármester volt. Azóta meg lett véve a 
drót, hogy miért nem lett kicserélve, nem tudom. Tehát ennek van felelőse! 
 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Kevés lesz az a drót, mert tettem javaslatot az egész lecserélésére. A közmunkások, amikor a füvet vágják, 
szétszaggatják a drótot is. Erre figyelmeztetni kell majd őket! Én egy komolyabb kerítést szeretnék, és alul 
minden egyes szál legyen hozzákötve egy vezetődróthoz, mert különben bármi átbújik alatta. 
 
Csehek József képviselő 
Kaput kell csinálni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Kell egy rendes kaput csinálni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az ifjúsági klub épületére válaszolva: ott egy szolgálati lakás volt, és a testület úgy döntött, hogy csináljuk meg 
klubnak. A képviselő-testület döntött úgy, hogy bombázzuk szét. Mert szétbombáztuk! Az az épület már 
lakásként nem tud funkcionálni, és én nem látom annak értelmét, hogy 400-500 ezer forintból lakás céljára 
visszaállítsuk. Tavaly döntöttünk arról is, hogy a nyári időszakban használhatja a nyugdíja klub, és rendbe teszik 
maguknak. Ha egy család ideiglenes elhelyezésre szorul, majd megoldjuk valahogy. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Bárki kerülhet ilyen helyzetbe. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez rendben is van, értem is, de arra az épületre nem érdemes 400-500 ezer forintot költeni, hogy visszaállítsuk 
lakásnak. Inkább kifizetünk egy elhelyezési összeget, ha valaki ilyen helyzetbe kerül. De ne legyen ilyen! Lehet, 
hogy bérbe tudjuk adni a konyhánkat, és ez egy épület, most ne költsünk erre. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Elhelyezni egy családot még a parókián is lehet. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Így van! Az egyház is azt mondaná, minden további nélkül. Mennyit terveztünk be az iskola-óvoda 
karbantartására? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
300.000 + Áfa-t. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor ezt emeljük meg 400.000 Ft-ra, és abból legyen rendbe téve a kerítés..  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A temetőnél betervezett kiadás mit takar? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A konténeres szemétszállítást. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
És van benne egy kis áramköltség is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e még valakinek javaslata? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Itt hoznám szóba a gyermekorvosi rendelő ügyét. Elakadtam egy kicsit a doktornőkkel. A két doktornő, amikor 
megkapja a számlát, 1/5 – 4/5 arányban fizetik meg. Volt egy olyan javaslatom, hogy mi lenne, ha nem havi 
rendszerességgel fizetnénk ezt az egy konvektornyi plusz fogyasztást a doktornőknek, hanem egy éves átalányt 
állapítanánk meg részükre. A doktornő kicsit keveselte az éves 30.000 Ft-ot, hogy várjuk meg a következő 
számlát, mert most erős hónap lesz. Ennek kapcsán én felhívtam a gyermekorvost, hogy neki mi a véleménye 
erről. Kevesli vagy elégségesnek tartja? Közben kiderült, hogy nem egy számlát kapnak, mert az önkormányzat 
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szétbontja a számlát, és külön-külön továbbszámlázza nekik. Aztán már ott tartottunk, hogy kérjünk fel egy 
szakértőt, aki felméri, hogy egy konvektor mennyit fűt. Én már ott tartok, hogy a Polgármester Úr segítségét 
kérem! 
 
Csehek József képviselő 
Nem azt akarta, hogy cseréljük ki a két konvektort? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Azt is akarta. Én eddig abban a hitben voltam, hogy Ők közösen fizetik a számlát, de nem. Azt mondták, hogy 
máshogy nem tudnának elszámolni, mert vállalkozók, így szükségük van külön-külön számlára. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Igen, valóban ez az eljárási rend. Rétság Önkormányzat fizeti a rezsit, és ők számlázzák tovább a doktornők felé. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az volt az elképzelésem, hogy a tavalyi gázszámlákat kikérem, hogy mégis mennyit fizettek, de le van adva a 
könyvelőjükhöz. Azt javasolták, hogy kérjem ki Rétság Önkormányzatától, de én nem akarom belekeverni Őket 
is.  
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Bánkon a rendelő után átalányt fizetünk és durván 200 ezer Ft egy évben. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én is így tippeltem. Tegnap még azt is felhozta a doktornő, hogy máshol az önkormányzat fizeti a teljes 
fenntartást.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rétság a fenntartó.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Hát igen, pont ezt mondta, hogy Rétságon nekik kell fizetni minden rezsit. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Vállalkozók.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Segítséget kérek ebben az ügyben! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az „Egyebek”-ben megbeszéljük. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez is érinti a költségvetést. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor majd módosítjuk. A költségvetési előterjesztésben láttátok, hogy külön ki van emelve Tolmács-Bánk 
Óvoda. Látható, hogy kinek mennyit kell fizetni hozzá a normatíván felül. Tehát nem jövünk ki a normatívából, 
amit kapunk. 
Ha nincs több hozzászólás, akkor javaslom, hogy szavazzunk az első módosítási javaslatról. Aki egyetért azzal, 
hogy az átmeneti segély éves összegét 160 ezer Ft-ról 200 ezer Ft-ra emeljük, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal megszavazta a költségvetést érintő javaslatot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A következő módosítási javaslat, hogy az iskola és óvoda épületének karbantartására még plusz nettó 100 ezer Ft 
kerüljön előirányzásra, és ez az összeg 500.000 Ft legyen. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta a költségvetést érintő 
javaslatot. 
 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért az előterjesztett költségvetési javaslat elfogadásával az imént megszavazott módosításokkal, és 
ennek megfelelően elfogadja a 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2012. (II.14.) 
önkormányzati rendelete 
 
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tolmács-Bánk Óvoda 2012. évi költségvetését határozattal kell elfogadnunk. Van-e kérdés, észrevétel, 
vélemény, javaslat? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki Tolmács-Bánk Óvoda 2012. évi költségvetését az előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint, 
17.728 ezer Ft főösszeggel elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

13/2012. (II.14.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tolmács-Bánk Óvoda 2012. évi 
költségvetését 17.728 ezer Ft főösszeggel elfogadja. A Tolmács-Bánk Óvoda 
létszámkerete 7,5 fő.  
511213 Közalkalmazottak alapilletménye 8 328 000 Ft
511243 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka 523 000 Ft
512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 126 000 Ft
514233 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 36 000 Ft
514243 Közalkalmazottak étkezési költségtérítése 180 000 Ft
514293 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése  8 000 Ft
516213 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye 4 064 000 Ft
516223 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzési 
juttatása 366 000 Ft
516243 Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése 183 000 Ft
5312 Szociális adó 3 620 000 Ft
5332 Egészségügyi hozzájárulása 28 000 Ft
57221 Munkáltatói SZJA 46 000 Ft
5482 Munkaruha 220 000 Ft
Óvodai nevelés kiadásai összesen: 17 728 000 Ft
 
Normatív állami hozzájárulás  8 870 000 Ft
                     Közoktatási normatívák  
46426  Átvett pénzeszköz kistérségi társulástól 1 340 000 Ft
                    intézménytámogatás 
46425  Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz 4 409 000 Ft
                     Óvodai feladatok finanszírozása Bánk  
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Intézmény finanszírozása 3 109 000 Ft
                     Óvodai feladatok finanszírozása Tolmács  
Bevételek összesen: 17 728 000 Ft

 
Határidő: 2012. év folyamán 
Felelős: polgármester  

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bánk-Tolmács Körjegyzőség költségvetésénél tartunk. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés észrevétel, vélemény, 
javaslat? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A nyelvpótlékra kérdeztem rá, de nem jó napirendnél. Tudom, hogy személyes a kérdés, de megkérdezem, hogy 
ki kap ilyet?  
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Én. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Rendben. Ahogy haladok lefelé, van itt olyan, hogy köztisztviselők cafetéria juttatása, és részmunkaidőben 
foglalkoztatottak cafetéria juttatása. Ha a kettőt összeadom, az 1.224.000 Ft, és a létszámkerettel elosztva ez éves 
szinten 172.000 Ft. Ezt a juttatást mihez képest határozzuk meg? Ez egy előírt kötelezettség, hogy ennyi adható, 
vagy ennyit kell adni?  
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Az alsó és kötelező szinten vagyunk, törvényben előírt összeg. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Értem. Köszönöm ennyi lett volna! 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki a határozati javaslat szerint elfogadja a körjegyzőség 2012. évi költségvetését, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
14/2012. (II.14.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2012. 
évi költségvetését 22.242 ezer Ft főösszeggel elfogadja. A Körjegyzőség létszámkerete 
7,1 fő.  
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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 
Bánk-Tolmács Körjegyzőség működéséhez Tolmács Község Önkormányzatát terhelő 
5.137.000 Ft hozzájárulást a körjegyzőségi megállapodásban rögzítetteknek 
megfelelően átutalja.  
 
Határidő: 2012. év folyamán 
Felelős: polgármester  

 
 
 
2. Napirend      Tolmács Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mindenki megkapta az anyagot, elolvastátok. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel, javaslat? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend 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 4/2012. (II.14.) 
önkormányzati rendelete 
 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének  módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető távozott a képviselő-testületi ülésről. 
 
 

511211 Köztisztviselők alapilletménye 11 606 000 Ft
511231 Köztisztviselők nyelvpótléka 279 000 Ft
511241 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka 899 000 Ft
514231 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése 1 120 000 Ft
514241 Köztisztviselők cafetéria juttatása 918 000 Ft
516211 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye 1 754 000 Ft
516241 Részmunkaidős foglalkoztatottak cafetéria 
juttatása 306 000 Ft
5312 Szociális adó 4 160 000 Ft
5332 Egészségügyi hozzájárulás 146 000 Ft
5432 Irodaszer 120 000 Ft
54721 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 170 000 Ft
55229 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 275 000 Ft
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa 105 000 Ft
56221 Belföldi kiküldetés 150 000 Ft
57221 Munkáltatói SZJA 234 000 Ft
Kiadások összesen: 22 242 000 Ft
 
94222 Normatív állami hozzájárulás feladatmutató 
kötötten 5 118 000 Ft
               Körjegyzőség állami támogatás  
4642 Önkormányzati költségvetési szervtől átvett 
pénzeszköz 5 137 000 Ft
              Körjegyzőség finanszírozása Tolmács  
Intézmény finanszírozás 11 987 000 Ft
              Körjegyzőség finanszírozása Bánk  
Bevételek összesen: 22 242 000 Ft
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3. Napirend       Rétság Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztéshez van-e kérdés, vélemény, javaslat? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez most 2012. évben még lesz módosítva? Jól értettem? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Várható, hogy lesz. 
 
 
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 Rétság Általános Iskola Alapító Okiratát a határozati javaslatban foglaltak szerint elfogadjuk, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a határozati javaslatot, és a következő 
döntést hozta:  

 
15/2012. (II.14.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 
2011.évi CXCV. Törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
37.§ (5) bekezdésében megfogalmazottak alapján  az Általános Iskola Alapító 
Okiratának módosítását elfogadja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratot a következők szerint jóváhagyja. 

„Általános Iskola Alapító Okirata 
 
1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: Általános Iskola, 2651 Rétság, 

Iskola tér 1. 
 
2. A költségvetési szerv tagintézménye, telephelye: Általános Iskola Tolmácsi 

Tagintézménye (alsó tagozatos)   2657 Tolmács, Tolmácsi út 106. 
 
3. A költségvetési szerv OM azonosítója: 032184 
                                        Törzsszáma:       673273 
 
4. Alapító és fenntartó szerv neve, székhelye: 

- Rétság Város Önkormányzat, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
- Bánk Község Önkormányzata, 2653 Bánk, Hősök tere 11. 
- Tolmács Község Önkormányzata, 2657 Tolmács, Sport u. 1. 

 
5. Az intézmény fenntartási és működtetési költségeinek alapító 

önkormányzatonkénti megoszlását az Általános Iskola Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodása tartalmazza.  

 
6. A költségvetési szerv irányító szerve és székhelye: Rétság Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 

7. A közoktatási intézmény működési területe: Rétság város, Bánk és Tolmács 
községek közigazgatási területére terjed ki. Tárgyi és személyi feltételek megléte 
esetén más településeken állandó lakóhellyel rendelkező tanulók ellátását is 
biztosíthatja.  

8. A költségvetési szerv által ellátott közfeladat: alapfokú oktatás, nevelés  

9. A költségvetési szerv besorolása 
Költségvetési gazdálkodási jogköre: önállóan működő költségvetési szerv.  
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Pénzügyi, gazdasági és számviteli feladatait a Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) látja el, a költségvetési 
szervek közötti megállapodás szerint. 

 
10.  A költségvetési szerv típusa: Általános Iskola  

- A 8 évfolyamos általános iskolába felvehető maximális tanulólétszám 
400 fő. 

- A Tolmácsi Tagintézményben 1-4. évfolyamos, 1 tanulócsoportos, 
iskolaotthonos oktatás folyik. A felvehető maximális 
gyermeklétszám: 32 fő. 

 
11. A költségvetési szerv alaptevékenysége: besorolása: 852010 Alapfokú oktatás 
(alapfokú művészetoktatás kivételével) 

11.1. Működési területéhez tartozó tanköteles korúak oktatása, nevelése. 
11.2. Fejlesztő és felzárkóztató foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű és 

arra rászoruló tanulók részére. 
11.3. Felkészítés a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének 

megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra és a 
pályaválasztásra, valamint a társadalmi beilleszkedésre. 

11.4. A tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatási lehetőségének biztosítása 
tanórán és tanórán kívül. 

11.5.Szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján, a sajátos nevelési 
igényű gyermekek integrált oktatása, aki:  

         a) testi( érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd 

          b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd. 

11.6. Az egészséges életmódra nevelés érdekében a szellemi és fizikai terhelés 
megfelelő arányának folyamatos fenntartása. Testnevelési órák és 
sportfoglalkozások Pedagógiai Program szerinti biztosítása. 

11.7. Napközis és tanulószobai foglalkozások biztosítása a szülők igénye szerint. 
 
Alaptevékenység szerinti szakfeladat szám:  

- 852000 Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
- 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam), 
- 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyam) 
- 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) 
- 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
-   855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
-   855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

 
12. Az intézmény alaptevékenységét közvetlenül támogató tevékenységek: 

12.1. Az intézmény a kezelésében lévő konyha üzemeltetésével biztosítja a 
tanulók szervezett étkeztetését, a szociális étkeztetést, az önkormányzati 
intézmények dolgozóinak munkahelyi étkeztetését, illetve szabad konyhai 
kapacitás terhére nem intézményi dolgozók étkeztetését. 

12.2. Az alaptevékenységhez kapcsolódó kis értékű felesleges tárgyi eszközöket, 
készleteket a Képviselő-testület  előzetes hozzájárulásával értékesítheti. 
Szakfeladat szám: 
- 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
- 562917 Munkahelyi étkeztetés 
- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
- 562920 Egyéb vendéglátás 
- 841169 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő szolgáltatások 
- 889921 Szociális étkeztetés 

 
13. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.  
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14. Az intézmény gazdálkodása: 

14.1. Az intézmény alaptevékenységét a Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete által évente megállapított költségvetés alapján látja el. A jóváhagyott 
költségvetési előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik. 

14.2. Önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási, számviteli feladatait a 
Polgármesteri Hivatal végzi. 

14.3. Az intézmény használatába adott önkormányzati, korlátozottan 
forgalomképes törzsvagyonnal látja el feladatait. 

 
15. Az intézmény vezetője: az intézményt egyszemélyi felelős vezető irányítja, akit 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete –hatályos jogszabályok szerint 
– nyilvános pályázat útján határozott időre nevez ki. Az intézményvezető 
tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Rétság város polgármestere 
gyakorolja. 

 
16. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: a 

költségvetési szerv foglalkoztatottjai alapvetően a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, közalkalmazottként kerülnek 
foglalkoztatásra. A költségvetési szerv egyes feladatait megbízási jogviszony 
alapján is elláthatja. Az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az 
irányadó. 

 
  17. A feladat ellátást szolgáló vagyon:  

- Rétság Iskola tér 1.sz.134/136 hrsz-ú ingatlan. 
- Rétság Templom út 9.sz. 383/1 hrsz-ú ingatlan 

Az intézmény a feladat ellátáshoz biztosított ingatlanvagyont nem értékesítheti, 
nem terhelheti meg. Az alaptevékenység ellátását nem veszélyeztető eszközök, 
termek - eseti bérbeadáson kívül - csak a képviselő-testület hozzájárulásával 
adhatók bérbe. 

 
18. Jelen Alapító Okirat 2011. szeptember 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete a 88/2009. (V.28.), valamint 
157/2009. (IX.24.) 169/2010.(VI.29.) határozatával, Bánk Község Önkormányzat 
képviselő-testülete a 47/2009. (VI.4.) határozatával, Tolmács Község 
Önkormányzat képviselő-testülete a 63/2009. (VI.11.) határozatával módosított 
és jóváhagyott alapító okiratot módosítja.  

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Általános Iskola Alapító 
Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetben aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

 
4. Napirend      Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Társulási Tanács ülésén negyedszer tárgyaltuk ezt a napirendet is. Kijöttek bizonyos kormányzati 
rendelkezések, ezért ismét módosítani kell a társulási megállapodást. Van-e valakinek hozzászólása, kérdése? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Átnéztem az anyagot, és Tereske után nem találtam Tolmácsot. Valamit nem írtunk volna alá, vagy lehagytak 
minket?  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én megtaláltam, még határozat számot is néztem. 
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Torma Andrea körjegyző 
Itt szerepel Tolmács is a felsorolt önkormányzatok között. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor csak átsiklottam felette a számítógépen. A 10. pontban felsorolja az elsődleges célokat, tevékenységet,  
ami a hulladékkezeléssel összefügg, és a végén még a belvízrendezést és a vízgazdálkodást is megemlíti. Az 
jutott eszembe, hogy nem lehetne tőlük kérni, hogy a vízlevezető árkainkat rendbe tegyék? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem Ők ezt a telepeikre értik. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Inkább arról van itt szó, hogy pl. úgy, mint a hulladéktelepek rekultivációjánál, hogy régiós szinten lehet 
pályázni, akkor ez is a elképzelhető,  mert most a rekultivációnál a társulás pályáz, miközben mondjuk csak 10-
15 település hulladéklerakóját érinti. Nem hinném, hogy ilyenre lenne pénz, pláne nem egy-egy település 
vízelvezető árkainak rendbetételére. Ha lehetne erre társulási szinten pályázni, úgy, hogy minden 
tagönkormányzatot, akit érdekel, érintene, akkor jöhetne ez szóba.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehet, hogy régiós szinten helyettünk is tudnak benyújtani olyan pályázatot, amit mi kisközség nem 
nyújthatnánk be a vízelvezetésre. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ha egyáltalán fennmarad a társulás. Az, hogy nem lehetett díjat emelni 2012-ben, jelentős bevétel-kiesést okoz a 
társulásnak, amit nehéz lehet kigazdálkodni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hát, igen! Ha a kormány átveszi ezt a feladatot, majd nehogy nekünk keljen az EU-nak visszafizetni a pályázati 
támogatást. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja az 
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás előterjesztett Társulási Megállapodás és SzMSz módosítását, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  

 
16/2012. (II.14.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete az Észak-Kelet Pest és Nógrád 
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt – a Társulási Tanács 19/2011. (XI.16.) határozatával elfogadott – 
Társulási Megállapodást, valamint a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
 

5. Napirend      A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező fő célok meghatározása; 
Tájékoztatás a körjegyző 2011. évi teljesítményértékeléséről 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Először is arról szeretnélek tájékoztatni Titeket, hogy a két polgármester értékelte a körjegyző munkáját, és 
kiváló értékelést kapott mindkettőnktől. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező fő célokat 
pedig elmondja a körjegyző asszony. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Gratulálok! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Köszönöm! Én az előterjesztéshez csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy csütörtökön megyek egy 
konferenciára, ahol tájékoztatást kapunk az új közszolgálati törvényről, ami március 1-jétől felváltja a jelenlegi 
köztisztviselői törvényt. Egyelőre még nem tudom, hogy ez hogy fogja érinteni a teljesítménykövetelmények  
rendszerét. Jelenleg még hatályos a köztisztviselői törvény, és aszerint járunk el, amikor meghatározzuk ezeket a 
követelményeket, de lehet, hogy évközben egy új szabályozás révén máshogy alakul ez az egész 
teljesítményértékelés. 
 
 
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 köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező fő célok 
meghatározására vonatkozó határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  

 
17/2012. (II.14.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról 
szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 34.§ (3) bekezdése alapján 
Tolmács Község Önkormányzata, illetve Bánk – Tolmács Körjegyzőségre 
vonatkozó köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi fő 
célkitűzéseket az alábbiakban határozza meg. 

 
1. A képviselő-testület 2012. évi munkatervében szereplő napirendekhez kapcsolódó 

előterjesztések határidőre történő elkészítése, a képviselők részére történő kiküldése, 
a képviselő-testületi döntések képviselete, sikeres végrehajtása. 

2. A körjegyzőség székhelyén és telephelyén dolgozó köztisztviselők közötti 
együttműködés elmélyítése, hatékonnyá tétele, a körjegyzőség székhelye, illetőleg a 
kirendeltség közötti együttműködés, feladatmegosztás, létszámgazdálkodás 
hatékony megvalósítása, a munkavégzés racionalizálása, és az „egy-szervezet tudat” 
elvének fenntartása. 

3. A gyakran változó feladatok, jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése, 
ismerete és pontos végrehajtása, valamint a jó színvonalú munkavégzéshez 
szükséges ismereteket megszerzése érdekében a köztisztviselők képzése, 
továbbképzése. 

4. A munkavégzéshez szükséges más közigazgatási szervekkel való kapcsolattartás, jó 
munkakapcsolat kialakítása és fenntartása. 

5. A képviselő-testület fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében a fejlesztési 
támogatási forrásokhoz való hozzájutás elősegítése, pályázati lehetőségek 
figyelemmel kísérése, pályázatok elkészítésében való közreműködés, illetve a 
pályázatkészítők munkájának segítése, kiszolgálása, a szükséges dokumentumok, 
adatok határidőre történő átadása.  

6. Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényben foglalt 
közérdekű adatok elektronikus közzétételének folyamatos biztosítása, az adatok 
aktualizálása.  

7. A körjegyzőség, valamint a társult önkormányzatok 2012. évi költségvetési 
stabilitásának biztosítása, a pénzügyi és számviteli fegyelem erősítése, a vezetői 
ellenőrzés folyamatos biztosítása. 

8. A pénzügyi kötelezettségvállalások kontrolljának és folyamatos monitoringjának 
biztosítása, a külső és belső szerződéses kapcsolatok folyamatos, koordinált 
figyelemmel kísérése. 

9. Az ellenőrzésre jogosult külső szervek ellenőrzési tervében a körjegyzőségre, illetve 
az önkormányzatokra vonatkozó ellenőrzéseinek eredményes és határidőben történő 
megvalósításának elősegítése. 

10. A lakossági panaszbejelentések gyors és szakszerű intézése. 
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11. A helyi civil szervezetekkel, szerveződésekkel való kapcsolattartás erősítése, 
továbbfejlesztése. 

12. A köztisztviselői egyéni teljesítménykövetelmények határidőre történő kiadása, 
valamint az egyéni teljesítményértékelések – a Ktv. 34. §-a alapján –elvégzése.  

13. A körjegyzőség közszolgáltatási tevékenysége színvonalának emelése, a minőségi 
munka javítása, a hatékonyság növelése, „lakosság-barát” közigazgatási hatósági 
ügyintézés, a közhatalom szolgáltató funkciójának kifejezése, humánus és jogszerű 
hivatali működés. 

14. A körjegyzőség működésében a költséghatékonyság és a takarékosság érvényre 
juttatása. A költségvetési pénzügyi gazdálkodás területén az előírások maradéktalan 
betartása mellett az erőforrások minél szélesebb körű feltárása, a racionális 
gazdálkodás megvalósítása. A helyi adó tartozások, a hulladékszállítási díj-
tartozások, valamint az egyéb lejárt határidejű követelések következetes, szigorú, 
eredményes behajtása. 

15. Az önkormányzat honlapjának színvonalas működtetése, szerepének fokozatos 
növelése az állampolgárok tájékoztatásában. 

16. A körjegyzőség, illetve a társult önkormányzatok működéséhez kapcsolódó 
adatszolgáltatások határidőre történő teljesítése. 

17. A település rendezvényeinek, programjainak sikeres összeállítása és a 
lebonyolításban való aktív részvétel. 

18. A szolgálati titok szigorú megtartása. 
 

Határidő: 2012.évben folyamatos 
Felelős:   polgármester, körjegyző 
 

 
 
9. Napirend      Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az utas pályázatunkkal kapcsolatban érkezett hiánypótlás az építési engedély kapcsán is, illetve a NORDA-tól is 
a pályázat befogadójától. Tegnap voltam ez ügyben Egerben is, egy hölggyel beszéltem telefonon, elmondta, 
hogy mit vigyek, és mire oda értem, kiderült, hogy nem csinálhatja meg a szükséges igazolást. Kiderült, hogy 
Miskolcra kell mennem. Felhívtam Miskolcot, azok pedig azt a tájékoztatás adták, hogy elég e-mailban 
elküldenem. Tehát ezért autóztam el feleslegesen Egerbe. Azóta megérkezett a Telekom nyilatkozata digitálisan, 
és küldik postán az eredetit. A lényeg az, hogy sok hiánypótlási teendő van, de haladnak a dolgok.  
Az engedély nélküli címerhasználat ügyében felvettem a kapcsolatot az Ügyvéd úrral. Utána kell néznie a 
jogszabálynak, hogy hogyan tud intézkedni. A közösségi portálon továbbra is ott a címer Tolmács község 
felhasználó neve mellett. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A polgármester úr nem számolt be róla, hogy a hétvégén voltunk a Szurdok utcában jeget törni. Azonnali 
segítséget is kellett kérni, ami majd anyagi vonzattal is jár. Fényképeket is készítettünk az eseményről. Annyira 
elfagyott a vízlevezető árokban a víz, hogy a víz kilépett az árokrendszerből, és gyakorlatilag befolyt az 
udvarokba, és lefagyott. A magunk módján megpróbáltuk feltörni az árok jegét, hogy ez az állapot megszűnjön. 
Ez minden nagyobb télen visszatérő probléma lehet. Valami végleges megoldást kellene találni. Én azt 
javasoltam az ott lakóknak, hogy a megoldás az lenne, – mivel bizonyos részeken kicsi az esése az ároknak - ha 
a vízfolyás eredeténél egy műanyag csövet leraknának 60 centitől mélyebbre, és elvezetnék a területük végére a 
vizet, ahol szintén van egy természetes árok. Akiknek ezt felvetettem, maximálisan elzárkóztak, mert a 
területüket fel kellene végig ásni és oda a csövet elhelyezni, és azért 60 centi alá, hogy a víz ott nem fagyna meg, 
és folyamatosan folyna le. Mondjuk elég körülményes lenne a dolog. Körülbelül 1 mázsa sót elhasználtunk a jég 
olvasztására, ez is pénzbe fog kerülni, csak hogy tudjatok róla. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Valóban pénzbe fog kerülni az emberek bérezése és a só, mert azt kölcsön kértem, és meg kell vennünk, 
valamint egy láncot a láncfűrészre, ami tönkrement.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezt tudomásul kell venni. A jég vágása láncfűrésszel nagyon tönkre teszi a láncot.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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Felvettem a kapcsolatot a rétsági katasztrófavédelemmel, és ma délután fogunk találkozni. Ígéretet kaptam arra, 
hogy megérdeklődik, hogy van-e ilyen helyzetre vis maior keret. Ha igen, akkor elszámolhatjuk a ráfordított 
összeget, ha nem, akkor keresünk rá valamilyen megoldást. Erről kell vezetni egy naplót is, amit kitöltünk. Ez 
szombaton történt, és jöttek hozzám ketten is, hogy segítsek valamit csinálni. Hívtam embereket, és 
természetesen az ott lakók is szinte mind segítkeztek. Tavasszal valami megoldást kell találnunk. Van ott egy 
áteresz is, de azt a vízügy bebetonozta, hogy milyen meggondolásból, azt nem tudom. Fel kell verni a betont és 
át tud folyni a másik oldali árokba is a víz. Ez is egy megoldás lehet, de tavaszra meglátjuk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A kisboltunk üzemeltetését egy másik vállalkozó átvette. Valószínűleg az előző vállalkozó szerződésben volt a 
Zöld Híd Régió Kft-vel, és elvitte a kukáját is. Az új boltos átvette az üzlet üzemeltetését, de kukát azóta sem 
látok. A szemetet időnként ki szokta tenni zsákokba az útra, ezt időnként a kukások – mivel nem az ő zsákjukban 
van – otthagyják. Tegnap volt egy olyan eset, hogy két kék színű műanyag zsákban rakták ki a szomszéd kukája 
mellé a szemetet, amit automatikusan ott is hagytak a szállítók. Nem is ez volna a baj. Én időnként meg szoktam 
nézni a szelektív gyűjtőket az iskolaudvarban, hogy mennyire vannak tele. Szombaton is arra jártam, és 
belenéztem a papírhulladékosba is, és azt észleltem, hogy oda ürítették a bolt szemetét. Le is fotóztam. Még most 
is benne van, meg lehet nézni. Meg kellene kérdezni a boltost, hogy óhajt-e szemétszállítási szerződést kötni? De 
ezt, amit most csinálnak, szüntessék meg! Én nem keresem azt az illetőt, aki beleöntötte a szelektív 
hulladékgyűjtőbe a szemetet, de hogy az a boltból származik, az biztos! Végére kellene ennek járni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mi tudunk hivatalosan ebben az ügyben lépni? Felszólítani a tulajdonost? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Az üzemeltetőt is tájékoztatjuk a szerződéskötési kötelezettségéről, de a Zöld Híd Régió Kft-nek is írunk egy 
levelet, hogy vegyék fel a vállalkozóval a kapcsolatot.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szóban is fogok nekik szólni. Az alpolgármester úrral elmegyünk, és felhívjuk a figyelmüket erre a problémára. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én meg arra gondoltam, hogy a körjegyző asszony ír egy levelet nekik, hogy rendelkeznek-e szemétszállítási 
szerződéssel és fizeti-e a díjat? A boltban is keletkezik olyan hulladék, amit el kell szállítani, de a 
szemétszállítók csak kukában szállítanak, vagy a saját nylonzsákjukban. Én így zárnám rövidre. Én csak 
felhívtam a figyelmet, hogy ilyen előfordult. 
Nemsokára jön a tavasz, és a volt tűzoltó szertárat kellene használható állapotba hozni, amikor jobb idő lesz. A 
parókiába valót, már fel kellene hordani onnan. Vannak ott régi ajtók, ablakok is berakva. Ki kellene takarítani, 
hogy a kisbusz és a többi gépeink rendesen elférjenek benne, és a közmunkásainknak egy olyan helyiséget 
kialakítani benne, hogy legalább a kabátjukat le tudják rakni egy normális helyre, vagy amíg eszik, le tudjon 
ülni. Én a jelenlegit egy áldatlan állapotnak tartom. Mindent ki kell pakolni, ami nem oda való. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Természetesen, ami a parókiára való, az vissza lesz rámolva, de nem most a hidegben. Jönnek majd az 
asszonyok is segíteni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én is azt mondtam, hogy ha jön a tavasz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Május végéig rendbe lesz rakva. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Köszönöm! Részemről ennyi lett volna. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Doktornőkkel és az egészséges rendeléssel mi legyen? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem igazán tudom, hogy hogyan kellene elintézni. Beszélni kell velük.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
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Most plusz egy konvektor működési kiadását felvállalja az önkormányzat. Akkor miért kell még felvenni a 
kapcsolatot? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Le kell ülnünk megbeszélni velük. Leülünk egyszer négyesben, és átbeszéljük a dolgot. Elmegyünk mi Rétságra 
hozzájuk, amikor a rendelőben vannak mind a ketten, és megbeszéljük. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Rendben. Mikor menjünk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A jövő héten valamikor. Tudd meg, hogy mikor jó nekik, és megyünk. 
 
 
 
 

⇒ a Fekete patak medrének rekonstrukciója és az árvíz csökkentő tározó megterveztetése - HUSK 
pályázati lehetőségben való részvétel 

 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulástól – ez egy érsekvadkerti székhelyű társulás - érkezett egy megkeresés, 
amiben arról tájékoztatnak, hogy benyújtottak egy HUSK pályázatot, és a pályázat támogatást nyert. A pályázati 
projekt címe: Középső Ipoly-mente árvízvédelmi terve”. A program a 2010-ben árvízi vészhelyzettel érintett 
települések tekintetében árvízvédelmi tervek elkészítésére szól. Az érintett településeknek nyilatkozniuk kell, 
hogy részt kívánnak-e venni ebben. Esetünkben a Fekete patak medrének rekonstrukciójára, és a tervezett 
víztározó tó terveinek elkészítésére lehetne csatlakozni a programhoz. Tehát csak a tervek elkészítésére. Ehhez 
5%-os önerőt kell vállalnia az érintett településnek. A mi terveink elkészítésének kalkulált költsége 3 millió Ft. 
Ennek az önereje tehát 150.000 Ft lenne. A beruházás előfinanszírozással történik, ezért a teljes bekerülés érték 
50%-át, tehát 1,5 millió Ft-ot március 15-ig át kellene utalnunk a Társulás részére. Úgy gondolom, hogy bár ez 
egy konstrukció, és jó lehetőség lenne ez a pályázat, de ezzel még csak a tervek készülnének el, kivitelezésről 
nincs szó, és megítélésem szerint, látva az idei költségvetésünket, nekünk erre most sajnos nincs pénzünk, és 
hitel felvételét nem javaslom ahhoz, hogy csak terveink legyenek. Ha kivitelezésről is szó volna, akkor az már 
más lenne, egy ilyen fejlesztésért már elképzelhetőnek tartanám a hitel felvételt. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki egyetért azzal, 
hogy az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás gesztorálásával megvalósuló HUSK „Középső Ipoly-mente 
árvízvédelmi terve” című projektben nem kívánunk részt venni, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

18/2012. (II.14.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ipoly-Táj 
Területfejlesztési Társulás gesztorálásával megvalósuló HUSK „Középső Ipoly-
mente árvízvédelmi terve” című projektben – az önkormányzati költségvetés 
szűkössége, és az önerő hiánya miatt - nem kíván részt venni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 

⇒ közétkeztetési szolgáltatás ellátásával kapcsolatos beszállító váltás 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A képviselő-testület a január 26-ai ülésén döntött a közétkeztetési beszállító váltásról, és a Süllős és Süllős 
Vendéglátóipari Kft. helyett új közétkeztetési beszállítót választott, a váci a Duna-Dráva Vendéglátó Kft-t. A 
képviselő-testület döntése alapján kezdeményeztük a Süllős és Süllős Kft-vel fennálló szerződésünk 2012. 
augusztus 31. napjával történő megszűntetését, ahogy az a szerződésben szerepel. Ezt követően Süllős Gyuláné 
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tulajdonos telefonon felhívott, hogy ha így döntöttünk, akkor kezdeményezi, hogy ez a váltás ne szeptember 1-
jével történjen, hanem már március 1-től. Felvettem a kapcsolatot a Duna-Dráva Vendéglátó Kft. vezetőjével, 
aki úgy nyilatkozott, hogy legkorábban április 1-jétől tudják vállalni a beszállítást, hisz ehhez neki is vannak 
még előkészítési teendői. Ez alapján Süllős Gyulánéval abban maradtam, hogy ők március végéig szállítják az 
ételt, és április 1-től már nem, tehát amennyiben a testület ehhez hozzájárul, a Süllős és Süllős Kft-vel 2012. 
március 30-ával közös megegyezéssel megszüntetjük a szerződést, és a Duna-Dráva Vendéglátó Kft-vel pedig 
2012. április 1-jétől kezdődő beszállításra megkötjük a szerződést. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki egyetért azzal, 
hogy a képviselő-testület 3/2012. (I.26.) határozatát úgy módosítsuk, hogy a Süllős és Süllős Vendéglátóipari 
Kft-vel fennálló közétkeztetési szerződésünket 2012. március 31. napjával szüntessük meg, és 2012. április 1-
jétől a Duna-Dráva Vendéglátó Kft. legyen a közétkeztetési beszállító, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

19/2012. (II.14.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a település közétkeztetési 
szolgáltató váltásra vonatkozó, 3/2012. (I.26.) határozatát a szolgáltató váltás 
időpontjára vonatkozóan a következők szerint módosítja:  
A település közétkeztetési ellátását (óvodai, iskolai, szociális étkezés, külső étkezők) 
2012. április 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 
vonatkozó szerződés 2012. március 31. hatállyal történő felmondására, és a 
közétkeztetési szolgáltatás beszállítással történő, 2012. április 1-jétől történő 
ellátására vonatkozóan a Duna-Dráva Vendéglátó Kft-vel történő szerződéskötésre. 
 
Határidő: 2012. március 31. 
Felelős:   polgármester 

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

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

Dudás Gergely 
alpolgármester 


