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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

5/2012. 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2012. április 10-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 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a 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 Csehek József képviselő legyen. A javaslatot a Képviselő-testület 5 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat nem volt. 
A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendi 
pontokat tárgyalja: 
 
Napirend  
 
Tájékoztatás az előző ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 

 Előadó: Hajnis Ferenc polgármester 
 

1. Az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
2. Az ivóvíz szolgáltatás hatósági díjáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
3. 2012. évi közbeszerzési terv 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

4. Belső ellenőrzési éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
5. Beépítési kötelezettség törlése iránti kérelem 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

6. Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány kérelme 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
7. Egészséges gyermekek részére történő gyermekorvosi rendelés érdekében önkormányzati költségátvállalás 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

8. Egyebek 
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Napirend előtt 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megnyertük a kastély pert, megkapjuk a kastély tulajdonjogát. A Dr. Felső Kft. arról tájékoztatott, hogy az 
APSERTOURIST Gmk. törölt cég vagyonrendezését befejezték, összeállították a vagyonával kapcsolatos záró 
anyagot és vagyonfelosztási javaslatot, jóváhagyásra megküldték a Fővárosi Törvényszék részére, és Ők küldik 
meg a befejezéssel kapcsolatos végzést. 
Az alapítvány számlájára megérkezett a parókia felújítására nyert pályázati összeg, melyet át is utaltak a 
banknak, így a hitel visszafizetésre került. A felújítás ezzel lezárult, most már csak üzemeltetni kell az épületet 
az alapítványnak. 
Volt egy komoly megbeszélésünk a rétsági önkormányzat és az iskola képviselőivel. Tudjátok, hogy a rétsági 
képviselő-testület azt akarta, hogy mi több hozzájárulást fizessünk az iskola költségeihez. Most éves szinten 1,6 
milliót fizetünk Rétságnak. A képviselő-testület felkérte az iskola igazgatóját és a polgármestert, hogy 
tárgyaljanak velünk, próbáljanak meggyőzni, hogy többet fizessünk. A tárgyaláson még Pénzes Klára pénzügyi 
csoportvezető, a körjegyző asszony és jómagam vettünk részt. Sikerül tájékoztatni az igazgató asszonyt, hogy 
miért fizetünk mi 1,6 millió forintot Rétságnak. Emlékeztek rá, hogy annak idején volt az az iskolabuszos 
megállapodás, és mi azért fizetjük ezt az összeget, mert akkor ebben egyeztünk meg. Úgy tudom, hogy a rétsági 
Polgármester Úr ismét fel van kérve egy újabb tárgyalás megszervezésére, aminek eredményét majd a testület 
elé kell tárnia. Minden áron több pénzt akarnak tőlünk kérni. Majd látjuk, hogy mi lesz, én mondtam nekik, hogy 
hajlandóak vagyunk többet fizetni, de akkor az iskolabuszos normatívát mi kérjük. Tehát várhatóan lesz még egy 
tárgyalás e témában. 
Az Alkotmány és Béke utcát összekötő útépítésre megkaptuk az engedélyt. A pályázatunkat befogadták, de még 
döntés nem született, hogy nyertünk vagy nem nyertünk. 
Az étkeztetésnél a beszállító váltás úgy tűnik, jó döntés volt. A vállalkozó fel is hívott pénteken, hogy mi a 
véleményünk az ételekről, mi tapasztalat, stb.? Eddig csak pozitív véleményeket hallottam. Mi a vélemény az 
óvodában? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Mi is nagyon meg vagyunk elégedve! 
 
Csehek József képviselő 
Az idősek még a hagymalevest is megdicsérték, még az is tetszett nekik! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mondtam a vállalkozónak, hogy egyelőre pozitívak a vélemények. Azt mondta, hogy ha legalább még egy 
település vele szállíttatna, akkor esetleg a konyhánk is érdekelné őt. 
Van-e valakinek kérdése vagy hozzászólás? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend      Az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tudomásul kell venni, hogy nem lehet maximálni az állatok számát. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja a 
rendelet-tervezet szerinti módosítást, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (IV.10.) 
önkormányzati rendelete 
 
az állattartásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
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(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
 
2. Napirend      Az ivóvíz szolgáltatás hatósági díjáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért a rendelet-tervezetben szereplő módosítás elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2012. (IV.10.) 
önkormányzati rendelete 
 
az ivóvíz szolgáltatás hatósági díjáról szóló önkormányzat rendelet hatályon 
kívül helyezése 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A hulladékgazdálkodási díjat már kétszer módosítottuk, és most újra módosítanunk kell, mert a kormány 
módosította a törvényt, és a meghatározta a maximálisa 2012. évi díjat, tehát most már lehetőség van a 
díjemelésre. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Majdnem kétszáz forintot spórolunk a községnek, mert annyival olcsóbb a díjunk attól, amennyi lehetne. 
 
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 rendelet-tervezetben szereplő díjmódosítást elfogadjuk, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2012. (IV.10.) 
önkormányzati rendelete 
 
a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
 
3. Napirend      2012. évi közbeszerzési terv 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mint az a határozati-javaslatban is szerepel, az útfelújítás, mint építés beruházásunk szükségessé teszi a 
közbeszerzési terv elkészítését. Van-e hozzászólás, vélemény, kérdés? 
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Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a határozati javaslatban szereplő 2012. évi közbeszerzi tervet, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
23/2012. (IV.10.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évre vonatkozó éves 
összesített közbeszerzési tervet az alábbiak szerint határozza meg. 
 
1. Belterületi földút és kapcsolódó utcaszakaszok szilárd burkolatú úttá való 

fejlesztése Tolmácson  
− Közbeszerzés tárgya: építési beruházás 
− Nagyságrend: kb. nettó 20-30 millió Ft 
− Közbeszerzési eljárás: Nemzeti eljárás, egyszerű közbeszerzési eljárás 
− A beruházás várható megvalósítása:  2012. 3. negyedév 
− Az eljárás várható időszaka: 2012. 2. negyedév 

 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:   polgármester, körjegyző 

 
 
 
4. Napirend      Belső ellenőrzési éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, észrevétel van-e a belső ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Kérem, aki elfogadja a 2011. évi belső ellenőrzési jelentést, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
24/2012. (IV.10.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a Rétság Kistérség Többcélú 
Társulás Belső ellenőrei által elkészített „Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 
2011. évi ellenőrzési tevékenységről” szóló előterjesztést, 1. számú mellékletével 
együtt elfogadja. 

 
Határidő: azonnal. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
5. Napirend      Beépítési kötelezettség törlése iránti kérelem 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tudjátok, melyik telekről van szó? A Béke utca végén, a dombtetőn van egy nagyon szép, takaros kis családi 
ház. A tulajdonos annak idején két egymás mellett lévő telket vett meg, és most ezeket szeretné összevonatni, 
amihez az kell, hogy az önkormányzat hozzájáruljon, hogy a másik telken lévő beépítési kötelezettség törlésre 
kerüljön. Egybe is van nekik kerítve a két telek, és nem szeretnének még egy házat építeni, miközben ez a telek 
is beépítés kötelezett. 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ott épült egy medence is.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezzel kapcsolatban azt szeretném felvetni, hogy ha legközelebb ilyen helyrajzi számos az előterjesztés, akkor 
valamilyen térkép is legyen mellékelve hozzá, hogy tudjuk, hol helyezkedik el, amiről döntünk.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Miért most kérik, amikor már 2009-ben lejárt a beépítési kötelezettség? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most érkezett a kérelem.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Van-e valami törvényességi akadálya annak, hogy egy ilyen nagy telket fog az illető birtokolni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mellette szintén egy nagy telek van, mert annak idején azt is összevonatták. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jó. Azt ígérted nekem Polgármester Úr, hogy küldesz e-mailben térképet.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nekem is csak külterületről van. Belterületről nekem nincs. Mi is csak a földhivataltól pénzért tudunk térképet 
beszerzeni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Szomorú!  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Annak idején nem volt az önkormányzatnál kirakva egy nagy térkép, amin a helyrajzi számok is rajta voltak? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A rendezési tervben lévő térkép volt. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én úgy néztem a rendezési terven, hogy a Béke utca végén lévő telkek végében egy út van feltüntetve. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Valóban, de az a valóságban még nincs. Maradjunk a tárgynál! Hogyan dönt a testület a telekösszevonás, illetve 
a beépítési kötelezettség törlése ügyben? A költségek természetesen a tulajdonost terhelnék! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Részemről rendben, de ez magánérdek, a költségeket Ő rendezze! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Így van! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nehogy az legyen majd, hogy az emberek így akarják megkerülni a beépítési kötelezettséget, hogy 
összevonatják a telkeket! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azért nem az a jellemző, hogy a szomszéd telek is ugyan azé a tulajdonosé. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Néhány ilyen telek van a faluban. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A testületnek kell eldönteni, hogy milyen koncepciót folytat, mert ha egy ingatlanon rajta van a beépítési 
kötelezettség, és nem építi be, mit tudunk vele kezdeni? Nem lehet rákényszeríteni! Maximum  a testület nem 
járul hozzá az értékesítéshez, mivel elidegenítési tilalom is van az ingatlanon, és akkor nem adhatja el. De ezzel 
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mit érünk el? Se beépítve nem lesz, merthogy – főként anyagi okok miatt - nem tudja beépíteni, se eladni nem 
tudja. 
 
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 hozzájáruljunk a beépítési kötelezettség törléséhez úgy, hogy minden ezzel kapcsolatos 
költség a tulajdonost terheli, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
25/2012. (IV.10.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács 373 helyrajzi számú 
beépítetlen telek ingatlan vonatkozásában fennálló beépítési kötelezettség törléséhez 
– a szomszédos 372 helyrajzi számú ingatlannal történő összevonás érdekében - 
hozzájárul. 
A beépítési kötelezettség törlésével, valamint az összevonással kapcsolatban 
felmerülő valamennyi költség az ingatlan tulajdonosát terheli. 
 
Határidő: kérelmező igénye szerint  
Felelős:    polgármester 

 
 
 
6. Napirend        Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány kérelme 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
2009-ben pályázatot nyújtott be az alapítványunk, melyben a mozgószínpad, a népviseletes ruhák, és a 
hangosítás szerepelt. A pályázatot megnyerték, és úgy gondolom, hogy a megvalósításhoz ne pénzintézettől 
vegyenek fel hitelt, hanem megpróbáljuk mi, önkormányzat megfinanszírozni.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem fér bele a pályázatba két nagyobb teljesítményű nátrium lámpa? Jó lenne a rendezvények esti 
megvilágításához, mert ezekkel a kis lámpákkal világosítunk is meg nem is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt megoldjuk az önkormányzat költségvetéséből, mert a pályázatban ez nem szerepelt. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A színpadot hogy kell elképzelni? Milyen lesz? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Zártszelvény lesz a váza, amit össze lehet csukni, a teteje pedig USB lapból készül. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
És hol lesz tárolva? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egyelőre ezen még nem gondolkodtunk, majd kitaláljuk! Ez egy 8 x 5 méteres színpad lesz. Általában 8 x 4-es 
szokott lenni, de akkor a zenekarnak nem igazán maradt hely, így 1 méterrel nagyobbra terveztük. A hangosítás 
is nagyon modern lesz. Tehát ezt kellene megfinanszíroznunk. Felírtam, hogy jelenleg az önkormányzat 
számláján 6,8 millió forintunk van, plusz 5 millió van lekötve. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor ez úgy néz ki, hogy az I. negyedévben 343 ezer Ft lenne a költség. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem. 
 
 



Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete  5/2012. (IV.10.) jegyzőkönyve 

 7

Dudás Gergely alpolgármester 
Ez van az előterjesztésben. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az egy másik téma. Ez az összeg annak a hitelnek a negyedéves kamata, amit az alapítvány a plébánia 
felújítására vett fel. Ennek a hitelnek a visszafizetésére annak idején kezességet vállaltunk. Különben a tavalyi 
IV. negyedévi kamatot az alapítvány már kifizette, mert volt annyi pénz a számlájukon. Ma kaptuk a banktól az 
értesítést, hogy a 343 ezer Ft mellett áprilisra – a hitel visszafizetéséig – még további 33.933 Ft-ot kell fizetni, 
tehát az alapítvány számlájára kb. 377 ezer Ft-ot kellene utalnunk. A mostani pályázat teljes összege 2.331.209 
Ft, azt meg kellene finanszírozni, kamatmentesen átadni ezt a pénzt az alapítványnak, és ezt az összeget 
visszafizetik nekünk, ha megkapják a támogatási pénzt. 
Így érthető? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Végül is minden a falué lesz, a miénk, de mi – önkormányzat - nem kaptunk volna 100%-os támogatást, mint az 
alapítvány. 
 
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 határozati javaslatban szereplő összegeket az alapítvány számlájára utaljuk át, valamint a kamatmentes 
kölcsön nyújtását elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a határozati javaslatot, és a következő 
döntést hozta:  

 
26/2012. (IV.10.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tolmács Kultúrájáért és 
Sportjáért Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) részére a „Rendezvények 
eszközfejlesztése” fejlesztés megvalósításához a kiadások előfinanszírozására 
2.331.209 Ft kamatmentes támogatást megelőlegező kölcsönt nyújt. 
A kölcsön végső lejárata 2012. december 31.  
A kölcsön biztosítékaként szolgál a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságának 231/1306/4/17/2009 iktatószámú 
határozata, mely a Közalapítvány, mint támogatott részére 2.331.209 Ft támogatás 
nyújtására vonatkozik. 
A Közalapítvány kötelezettséget vállal a felvételre kerülő támogatást megelőlegező 
kölcsön visszafizetésére a támogatás megérkezését követően 5 munkanapon belül, 
legkésőbb a hitel végső lejáratának napjáig. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást megelőlegező 
kölcsönre vonatkozóan, e határozattal összhangban álló kölcsönszerződést Tolmács 
Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány képviselőjével megkösse, és a kölcsön 
összegét a Közalapítvány igénye szerinti ütemezéssel átutalja a Közalapítvány 
bankszámlájára. 

A képviselő-testület – összhangban a képviselő-testület 40/2011. (V.16.) 
határozatával, és tekintettel a Közalapítvány által megvalósított fejlesztés (Tolmács 
Béke tér 15. szám alatti hitéleti központ épületének, melléképületének és 
díszkertjének felújítása) közösségi hasznosságára – a Tolmács Kultúrájáért és 
Sportjáért Közalapítványt e beruházás előfinanszírozására a Regionális Fejlesztési 
Finanszírozó Zrt-től felvett hitel vonatkozásában 2012. évben terhelő kamatfizetési 
kötelezettséget átvállalja, és a kamat összegét az önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséből biztosítja.  

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a fizetendő kamat összegét 
beruházási támogatásként utalja át a Közalapítvány bankszámlájára. 

 
Határidő: azonnal, illetve szükség szerint  
Felelős:    polgármester 
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7. Napirend      Egészséges gyermekek részére történő gyermekorvosi rendelés érdekében önkormányzati  
költségátvállalás 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egészséges gyermekek részére történő gyermekorvosi rendelés érdekében született egy megállapodás tervezet. 
Éves szinten 35.000 Ft kiadást jelentene az önkormányzat számára. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az a javaslatom – mivel már a hónap közepe felé járunk – és már eltelt az első negyedév, hogy ne naptári évre 
készüljön a megállapodás? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem naptári évre szól a megállapodás, hanem határozatlan időre, csak az elejét kellene megmondani, hogy 
mikortól. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Április 15-től? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az jó, és a héten alá tudom velük íratni, mert megbeszéltem a doktornőkkel, hogy ha megvan a megállapodás, 
akkor elviszem nekik aláírni. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja a 
megállapodás tervezetet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  

 
27/2012. (IV.10.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
egészséges gyermekek részére tartandó külön orvosi rendelés érdekében az 
önkormányzat évi 35.000 Ft költség-hozzájárulást nyújt a háziorvosok részére. A 
képviselő-testület a hozzájárulás összegét az önkormányzat éves költségvetésében 
biztosítja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó előterjesztett 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal, 2012. április 15-től folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

 
 
8. Napirend      Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A bánki tagóvoda szeretne benyújtani egy TÁMOP-os pályázatot. Engem is kérdeztek, hogy nem szeretnénk-e, 
de én nem látom nagy értelmét, ezt most kihagynánk. Elsősorban az egészséges életmóddal kapcsolatosan 
tartanak előadásokat. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
És azt tudni, hogy ez hány előadást jelent? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Egyelőre nem, most kerülne kidolgozás alá. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Véleményem szerint ez csak annak jó, aki az előadásokat tartja. Tehát ahhoz, hogy a bánki tagóvoda pályázzon, 
nekünk, mint fenntartónak a hozzájáruló döntésünk kell. Van-e kérdés, vélemény? 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki támogatja, hogy 
a bánki tagóvoda TÁMOP pályázatot nyújtson be, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  

 
28/2012. (IV.10.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul és támogatja, hogy a 
Tolmács-Bánk Óvoda a bánki Törpe Tagóvoda, mint óvodai intézményi 
feladataellátási hely fejlesztésére vonatkozóan pályázatot nyújtson be a TÁMOP 
3.1.11-12/1-2 azonosító számú pályázati felhívásra.  
Tolmács Község Önkormányzata a pályázati cél megvalósításához önkormányzati 
anyagi forrást nem tud biztosítani. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van egy pályázati lehetőség az „IKSZT ifjúsági szolgáltatásainak minőségi ellátásának fejlesztése, az IKSZT 
ifjúsági csoportjainak fejlesztését elősegítő programok” címmel. Ez pl. helyi párbeszéd elindítása, szakmai 
műhelyek, találkozók, belföldi tanulmányutak, tapasztalatcserék támogatására szolgál. A rétsági kistérségi 
munkaszervezet vezetője megkeresett azzal, hogy esetleg a kistérség pályázatot adni be erre a felhívásra, és itt a 
tolmácsi közösségi házban valósulnának meg ezek a programok. A pályázatban maximum 600.000 Ft támogatás 
igényelhető. A pályázatot legalább három IKSZT együttműködésével kell megvalósítani. A támogatás 90%, 
tehát 10% önrészt kell vállalni. Ez azt jelenti, hogy nekünk 20.000 Ft önrészt kell ehhez bevállalni és biztosítani. 
Én azt mondom, hogy ez nem olyan nagy összeg, és ha ezzel bővíteni tudjuk az IKSZT programjait, úgy, hogy a 
pályázatot a kistérség ingyen elkészíti, akkor ez az összeg bevállalható.   
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki egyetért azzal, 
hogy az „IKSZT ifjúsági szolgáltatásainak minőségi ellátásának fejlesztése, az IKSZT ifjúsági csoportjainak 
fejlesztését elősegítő programok” elnevezésű pályázatban Tolmács Önkormányzata részt vegyen, és ennek 
megvalósításához biztosítjuk a 20.000 Ft önrészt, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  

 
29/2012. (IV.10.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul és támogatja, hogy 
Rétság Többcélú Kistérségi Társulása pályázatot nyújtson be a „Gyermek- és 
fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (tábor, ifjúsági 
program, közösségépítő játékok) támogatása” pályázati felhívás IFJ-GY-12-B-3 
azonosító számú, az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek (IKSZT) ifjúsági 
szolgáltatásainak minőségi ellátásának fejlesztése, az IKSZT ifjúsági csoportjainak 
fejlesztését elősegítő programok támogatása” alkategóriájára, mely fejlesztési 
projekt egyik megvalósítási helyszíne a tolmácsi Közösségi Ház (IKSZT, Tolmács, 
Béke tér 13.). 
A képviselő-testület a projekt megvalósításához 20.000 Ft saját forrást biztosít.  
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: polgármester 
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Hajnis Ferenc polgármester 
A „Tolmács község” néven futó közösségi oldallal kapcsolatban az Ügyvéd Ür arról tájékoztatott, hogy Ő nem 
igazán ért a közösségi oldalakhoz, és jogilag nem is tudná igazán megfogni ezt. Próbálkozzunk azzal, hogy mi 
írjunk az üzemeltetőnek egy tájékoztatót a jogtalan címerhasználatról. Én azt gondolom, hogy a ”Tolmács 
község”-nek kellene írnunk, hogy vegye le a címert a közösségi oldaláról, és amennyiben nem veszi le, jogi útra 
tereljük az ügyet, mert a jogtalan címerhasználat a helyi rendeletünk szerint szabálysértésnek minősül. Tehát 
nekem az a véleményem, hogy írjunk egy levelet a címerhasználatról. Különben nagyon sokan azt hiszik, hogy 
az önkormányzat működteti, ezért kellene nyitnunk egy saját közösségi oldalt „Tolmács Község 
Önkormányzata” néven, ahol bármit közzé tudnánk tenni. A fiatalok sokan fenn vannak az ilyen oldalakon. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A közösségi háznak van egy saját oldala, ahová mindent felraknak, a gyermekrajz pályázattól kezdve a kismama 
tornáig. Nagyon sokan fönt vannak rajta, többek között én is meg szoktam nézni. A lányok nagyon pontosan 
felraknak mindent. Tehát a fiatalok az interneten keresgélnek, ha valamit akarnak. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az üzemeltetőt meg kellene keresni, hogy egy ilyen problémánk van, és amennyiben az illető nem veszi le 
Tolmács címerét, szüntesse meg az oldalát. Azt hiszem, hogy van egy olyan lehetőség az oldalon, hogy 
szabálysértés bejelentése, vagy valami ilyesmi, ott alul az oldalon, és ilyeneket be lehet jelenteni.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Most egy ideje már nem írt semmit. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Balázs Bence rakott fel mostanában régi fényképeket. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem nyissunk egy oldalt Tolmács Önkormányzat nevében. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Szerintem is lehetne, és fel kellene rakni a címerhasználatról szóló rendeletünket is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Így van, és megkérjük Őt, hogy vegye le a címert. És azt is ki lehetne írni, hogy a „Tolmács község” néven futó 
oldal nem azonos az önkormányzattal. Kriszti! Akkor maradjunk annyiban, hogy utána nézel, hogyan lehet az 
üzemeltetővel felvenni a kapcsolatot. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Rendben. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Beszéljük meg, hogy mikor legyen a környezetvédelmi nap. Április 21. munkanap? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Állítólag munkanap. Május 1-jén viszont négy napos lesz az ünnep. Nem lehetne azon a szombaton? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De! Április 28-án jó lesz? 
 
Csehek József képviselő 
Szerintem jó lesz! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Javaslom, hogy a kastély kertben azokat a sitt buckákat is tegyük rendbe! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Miénk lesz a kastély, de szerintem ahhoz csak akkor nyúljunk, ha már az önkormányzat tulajdonába átadják a 
kastélyt és a területét. Oda fog kelleni 8-10 ember, hogy rendbe rakjuk, és akkor majd eltúrjuk a buckákat is. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Nem eltúrni kell, hanem elvinni onnan. Abba van a betontörmeléktől a tégláig minden. Már azt is tudom, hogy 
hova lehetne elszállíttatni. A ravatalozó melletti árkot kellene feltölteni. Most az a terület gazos, fel kell tölteni, 
és bevetni fűmaggal, és ott lehetne parkolni az autóknak. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Arra mondjatok valamit, hogy a kastélykertnek neki fogjunk-e most a környezetvédelmi napon, vagy várjuk meg 
a tulajdonba adást? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mennyi idő múlva kapjuk meg? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tudom. Annak idején azt mondta az Ügyvéd Úr, hogy februárra várható a birtokba adás, de látod, hogy még 
mindig nem történt meg. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Akár hogy is nézzük, ha rendbe raknánk, csak a falu képét javítaná! Mondjuk csinálhatunk most egy 
környezetvédelmi napot, és egy hónap múlva csak a kastélyt takarítanánk.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én is ugyan így gondolom, és egy hónap múlva már lehet, hogy meg is kapjuk.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó! Akkor maradjunk annyiban, hogy most egy környezetvédelmi nap és rá körülbelül egy hónapra kastély 
takarítás. 
 
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 
 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Kezdeném azzal, hogy a kóbor kutyák megint megjelentek a faluban. Konkrétan van egy nagy fekete, aminek a 
hasszőrzete szürke. Meg kellene tudni, hogy kié a kutya, és amennyiben nem hajlandó zárt helyen tartani, akkor 
a befogásáról gondoskodni kell, mert naphosszat a falut járja. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Már megvan a kutya gazdája, és kapott felszólítást, illetve már büntetés is kiszabásra került. Tehát ez 
folyamatban van. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az óvoda mellett járok el. Van ott egy játszóterünk. Nagyon hiányos a kerítése. Ennek érdekében már léptünk. 
Én már két személyt szólítottam fel, mert kutyával a játszótéren belül tartózkodtak. Ez egy óvodai játszótér, a 
kutya ürüléke veszélyes a kisgyerekekre. Amikor felszólítottam Őket, még nekik állt feljebb, hogy nem piszkít a 
kutya a homokba, zacskó van nála, majd Ő felszedi az ürüléket. Kértem, hogy mutassa a zacskót, és erre 
kisomfordált az udvarból. A másik illető, akit felszólítottam, szó nélkül elhagyta a helyszínt. A kerítés lenne a 
legfontosabb, és azon kívül legalább két táblát kellene kihelyezni, hogy 16 éven felüliek a játszóteret nem 
használhatják, és kutyát a játszótérre behozni tilos. Az a játszótér a gyerekek részére lett létrehozva! A fiatalok is 
ott ülnek esténként és dohányoznak. Amíg nincs rendesen elkerítve, nem tudom elküldeni Őket. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Úgy tudom, hogy az óvoda környékén már nem lehet dohányozni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az óvoda területe is közterületnek számít, de azért szorgalmazom, hogy készítsük el a kerítést és zárjuk le a 
területet, hogy tudjunk arra hivatkozni, hogy ez egy zárt terület, az óvodának a játszótere. Ha be is mennek, ne 
tegyenek rendetlenséget.  
Tovább folytatva a kutyákkal: 3-4 nappal ezelőtt fiatal, tolmácsi házaspár kettő darab németjuhász kutyával 
sétál, pórázon ugyan, de szájkosár nélkül. Én nem vitába akarok kerülni velük, de közterületen csak szájkosárral 
és pórázon sétáltassák a kutyájukat. Én elhiszem, hogy Ő azt állítja, hogy a kutyája nem bánt senkit, de egy 
kisgyerek véletlenül odanyúl hozzá, vagy olyat csinál, és a kutya belekaphat a kezébe. Küldjünk szórólapot, vagy 
az oltásnál szólítsunk fel mindenki, hogy közterületen csak szájkosárral és pórázon lehet a kutyákat sétáltatni. 
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Fel kellene hívni a lakosság figyelmét erre! Ha egyszer van egy ilyen rendeletünk, az legyen betartva. Ennyi lett 
volna a kutyákról. 
Már többször tárgyaltuk a temető kerítését is. Húsvét előtt megszólítottak, hogy a temetőbe újból bejárnak a 
vadak, konkrétan őzek, és lecsipkedik a virágokat. Ebben az ügyben is valamilyen úton-módon kellene lépnünk.  
Részt vettem a polgárőrség gyűlésén. A polgárőrség új vezetőt kapott, örülök is neki, hogy valaki összefogja ezt 
a csapatot. Az iskolások védelmében - a rendőrséggel együtt – felvilágosító előadásokat fognak tartani, a 
közlekedésben segíteni őket. Felvetődött az a kérdés is részemről, hogy az iskolát jelző tábla már lekopott, nem 
lehet felismerni, hogy mire figyelmeztet. Jön a jó idő, egyre többen száguldoznak a motorokkal. Meg kell 
keresni egy olyan személyt, aki által kihelyezhetünk oda egy 40 km-es korlátozó táblát. Gyakorlatilag egy 250-
300 méteres közről volna szó. Még nem volt gond, addig ugye nincs is baj, azt szokták mondani! A polgárőr 
gyűlésen az is felvetődött – bár nem az Ő feladatuk volna – hogy vissza szeretnék állítani az önkéntes tűzoltó 
egyesületet. Én is hozzászóltam, felvázoltam, hogy ez nem olyan egyszerű dolog. A pénzeszközön kívül helyiség 
és egyéb dolog is szükséges. Csak azért mondom el ezt, hogy tudjunk róla, hogy van egy ilyen kezdeményezés. 
Nem tudom, hogy mi lesz a végeredménye, de van igény erre a fiatalok körében. Az is elhangzott, hogy az 
egyesület szeretne Erdélybe kirándulást szervezni. Eddig még minden évben ellátogattak valahova, Szlovákiában 
is voltak, most Erdélyt tűzték ki célul. Én mondtam nekik, hogy támogatható, de ez nagyobb költséget fog 
igényelni. Én nem tudom, hogy Ők mennyire vannak pénzügyileg elengedve, azt megemlítettem, hogy 
önkormányzati támogatást az idén is annyit kapnak, mint az elmúlt évben. Szerintem valamilyen pályázati pénzt 
kellene beszerezniük. Én irreálisnak tartottam ezt az Erdélyi utat, de úgy voltam vele, hogy nem szabad letörni 
az akaratot.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A testület miben tudna segíteni nekik? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Semmiben. Gondolj bele, 40 ember elutazik valahova! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem úgy gondoltam, hogy anyagilag, hanem, hogy keresni nekik szállást, például a testvértelepülésünk útján. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szállást bárhol találni Erdélyben, de ebbe még tudnánk is segíteni. Az Erdélyi emberek olyanok, hogy ha 
szólunk nekik, hogy ilyenről lenne szó, akkor elszállásolnak családoknál, de mondjuk itt 30-40 emberről volna 
szó, ami nem kevés, ezt nem várhatjuk el tőlük sem. És egy ilyen út azért anyagilag nem kevés. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én ezt el is mondtam nekik. Folytatnám tovább. A temetői parkolót már említettem, és szeretném ezt 
megvalósítani. Tehát azt az árkot földdel föl kell tölteni.  
A parókiánál a szobor mellett egy díszkút helye van kialakítva. Én el kezdtem keresgélni, hogy hol lehet 
díszkutat rendelni, és mennyibe kerül. Találtam többet is, a végén oda tudom adni a címeket. Én néztem egy 
három tányérosat, aminek a tetején egy galamb pár van és ebből csorog ki a víz, és ez téliesíthető. Mellette egy 
aknában van a víztartály és a szivattyú. Ennek a súlya 224 kg, ezt ide kiszállítva szakemberekkel fel lehetne 
állítani, és 93.000 Ft-ba kerül, plusz a szivattyú és az akna kialakítása. Nagy a választék, ha már ki van alakítva a 
helye, érdemes lenne felszerelni egy szökőkutat. 
Az alsó összekötő útról eltűntek a kresz táblák, amik figyelmeztették az autósokat a betartandó sebességre. 
Kellene a táblák pótlásáról gondoskodni.  
A szemétszállítókat is fel lehetne szólítani, és azt is, aki az Erdőkémiából hordja a hulladékot, hogy ne azt az 
alsó utat használják, mert ha jön vele szembe egy személyautó, teljesen le kell nekik húzódni, és letörik az út 
szélét.  
 
Csehek József képviselő 
Én a múltkor azt láttam, hogy a rétsági szemetes autó is átjött Tolmácsra azon az úton és itt megfordult és ment 
vissza Rétságra. Úgy látszik, Rétságon nem tud megfordulni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor írunk egy felszólító levelet a hulladékszállítóknak. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A kastélyt le kellene zárni, mert fiatalkorúakat találtam benn. Kiküldtem Őket, és próbáltam ecsetelni nekik, 
hogy az épület romos, veszélyes, aztán ha valamelyiknek baja lesz, minket is elő fognak venni. Tehát láncoljuk 
le, vagy valahogy zárjuk le. 
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Az úgynevezett „ketrec”-ben a focikapuk ki vannak törve. Most jelenleg fejjel lefelé van a focikapu, és nagy 
kövekkel van lerögzítve, hogy el ne dőljön. A kapu is és a kövek is veszélyforrás lehet. Ha a teljes 
helyrehozatalra nincs is most pénz, de rögzíteni kell a kapukat, hogy ne úgy legyen. 
A következő az utak helyzete. Olyan rosszak, már többen is megkérdezték, hogy van-e az önkormányzatnak 
pénze az utak karbantartására? A bekötő utunk sem nagyon alkalmas már közlekedésre, főleg ott a mosókútnál a 
kanyarban. Érdemes volna legalább a kátyúkat kifoltoztatni.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Rengeteg tartályos kamion jár az Erdőkémiába. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Felajánlotta nekünk a bank, hogy vásároljuk meg a Béke téren lévő házat. Nem volna érdemes mégis 
megvásárolni, és a gépeinknek volna egy jól zárható helyünk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Három milliót kérnek érte. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Hát Ők annyit kérnek, mi meg 1,5 milliót ajánlunk érte. A traktorunk is más területén a szabad ég alatt áll. Nem 
lehetne egy kisebb kerítést építeni a parókia udvar lekerítésére? Ha beállnánk oda az udvarba, mégis kerítésen 
belül lenne.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az is egyházi terület. Én már elterveztem, hogy a sportcsarnok és a támfal közötti területet lehetne úgy 
megcsinálni, hogy fedett, zárt hely legyen, és oda beállhatna a traktor. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor vizsgáljuk meg ennek a lehetőségét! Meg lehet oldani, a támfal tartana egy gerendát, és arra felszerelni a 
tetőszerkezetet, és le lehetne fedni hullámpalával. A volt tűzoltó szertárat már a múltkor megbeszéltük, hogy 
kitakarítjuk.  
Ennyi lett volna, köszönöm, hogy meghallgattatok! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Menjünk sorba! Óvoda kerítés: felelőse Csehek József. Határidő? 
 
Csehek József képviselő 
Legyen két hét. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó! Április vége. A táblákat intézem.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Egyértelmű legyen, hogy kutyával nem lehet bemenni és 16 éven felüli nem használhatja a játékokat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kutya ügy intéződik. A szájkosárral kapcsolatosan vagy bejelented hivatalosan, vagy készítünk egy általános 
felhívást a lakosság felé.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Mondom, én arra gondoltam, hogy a kutyaoltás alkalmával lehetne ezt tudatosítani. 
 
Csehek József képviselő 
Nem mindenki hozza el az oltásra a kutyáját, van, aki házhoz hívja az orvost. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor a következő Kisbíróban kell felhívni erre a figyelmet. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, abba be lehet tenni. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
A következő újságba még azt is bele szeretném tetetni, hogy a kerti hulladék égetése mellett műanyag tüzelése 
tilos. Ez büntetendő! Sajnos vannak helyek, ahol ezt nem tartják be, és meg lehet fulladni a füsttől. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben. Temető kerítés: ez költséggel jár, és nem volt betervezve a költségvetésbe. Ezt el kell döntenie a 
képviselő-testületnek, hogy csináltatunk új kerítést vagy nem. Fel kell mérni, hogy hány méter kell, és a testület 
eldönti. Egyébként fölül van kerítés, de azt a szarvas átugorja. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nekem ezt a problémát felvetették, és én behoztam a testület elé. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Vadhálós kerítésre azt hiszem, 360.000 Ft-ot mondtak annak idején. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Annak azért magasnak kell lenni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
170 cm. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mi legyen a kerítéssel? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Mérjük föl a lehetőségeket, és a következő ülésen térjünk vissza rá. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A temetőben van az az új tároló, ami meg lett csinálva, és három oldalról le van kerítve. Nem lehetne innen a 
ravatalozó felől legalább egy USB lapot berakni, hogy ne legyen szem előtt a konténer? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, mert az autó nem tudná felvenni a konténert. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Valami gurulós megoldással? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem olyan csúnya az a konténer! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az iskolánál a kresz tábla kihelyezését úgy tudjuk megoldani, hogy felveszem a kapcsolatot Sólyom Péter 
közútkezelőnkkel, és megnézzük, hogy mit lehet, hogy lehet. Utána meg kell rendelni a táblákat, ami nekünk 
pénzbe kerül. Legyen, vagy ne legyen? Ezért én leszek a felelős, és a határidőt is szabjuk meg! 
 
Csehek József képviselő 
Ez az iskolánál lenne? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, megnézünk minden táblát a községben. Határidő? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Legyen május vége. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az alsó úton a 40-es tábla a község név-tábla alatt volt, nem? Mert akkor a korlátozás az egész falura 
vonatkozik, nem? 
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Dudás Gergely alpolgármester 
De igen, de nem árt, ha több helyen kint van! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most akkor legyen az iskolánál, vagy ne legyen? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Akkor minek? Ha az egész falura a 40-es tábla vonatkozik, akkor elég a falu elején. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha az iskola elé 30-as táblát teszünk ki, aki olyan, úgy is száguldozni fog. Jó, akkor a kresz táblákért én vagyok a 
felelős, és május vége a határidő. 
Díszkút. Menjek utána, legyen? 
 
Csehek József képviselő 
Oda vizet is kell vezetni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A víz tartályban van és időnként utána kell tölteni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mekkora az az összeg, ami függőben van a költségvetésben, és ilyenekre lehet felhasználni? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Jelenleg, amíg nincs plusz bevételünk, nincs ilyen összeg. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Viszont ez nem nagy összeg. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szerintem mindennel együtt fél millióba benne van. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Szerintem 200 ezer forintból ki kell jönnie. De én ezt csak mint lehetőséget vetettem föl. Annak idején a terv úgy 
készült el, hogy ott lesz egy díszkút.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A díszkút nem tartozott bele a pályázatba? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az nem. A kivitelező vállalta, hogy állja a költségeket, de valami miatt elállt ettől. 
 
Csehek József képviselő 
Utána kellene nézni, hogy mennyibe kerülne. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én megnéztem, de megadom a címüket, és át kell nézni a kínálatot. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Valami egyszerűt, olcsót válasszunk. Nem várunk pénzt sehonnan? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Honnan? Nem tudok ilyesmiről. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az a javaslatom, hogy a Polgármester Úr érdeklődjön utána, hogy pontosan mi mennyibe kerülne, és a 
következő ülésre legyen árajánlat, mivel a helyét megépíttettük! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó! A hulladékszállítóknak írunk egy-egy levelet. 
A focikapuk felelőse Csehek József, és a határidő április vége. Józsi, jó így? 
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Tolmácsi bekötőút: levelet fogunk írni az állami közútkezelőnek. A többi út felújítására idén nem lesz pénz, mert 
ugye most pályáztuk az Alkotmány és a Béke utca közötti földút aszfaltos kiépítését. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A Szabadság utcában az úttestet az Erdőkémiába járó kamionok teszik tönkre. Már nem lehet közlekedni rajta, a 
babakocsit nem lehet tolni rajta. Valami hozzájárulást nem kérhetnénk tőlük az útfelújításhoz? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor fel kell venni velük a kapcsolatot.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tudod, hogy naponta mennyi kamion jár oda? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sajnos szinte minden utunk felújításra szorulna, de miből? Jönnek itt a költségek! Itt van a sportcsarnok melletti 
raktár! Legyen, foglalkozzunk vele? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Költségfelmérést javaslok.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van még valakinek hozzászólása az Egyebek napirendben? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Engem a tagintézmény vezető bízott meg azzal, hogy tájékoztassam a testületet arról, hogy az egyik tanteremben 
a függönyöket nem lehet behúzni, mert valami történt a függönytartóval. A másik problémájuk pedig az, hogy a 
számítógép monitorja tönkre fog menni, használhatatlan lesz az egyetlen számítógép, ami az iskolában van. 
Nincs valahol az önkormányzatnak egy felesleges számítógépe, amit oda lehetne adni nekik?  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én tudok kölcsönadni egy monitort, ha esetleg felmondja a szolgálatot, vagy akár véglegesen is odaadom. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nekünk kell biztosítani az iskola számítógépét? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Hát a miénk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De elvileg nem nekünk kellene! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Elvileg a tárgyi eszközöket nem nekünk biztosítani, hanem a fenntartónak. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Csehek József megnézi az iskolában a függönytartót! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A közösségi ház kapujára nem lehetne vásárolni egy parafa táblát, hogy ne a fa kapura legyenek kirajzszegezve a 
hirdetni valók? Már tiszta lyuk a kerítés! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Elég drága egy olyan tábla! Én már szóltam a lányoknak, hogy találjanak ki valamit.  
 
Csehek József képviselő 
Két lécet fel lehetne fogatni keresztbe, és arra kifüggeszteni a hirdetményeket. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor ezt is oldjátok meg Józsi! 
 
 
 



Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete  5/2012. (IV.10.) jegyzőkönyve 

 17

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. 
 
 
 

Csehek József 
képviselő 


