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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

6/2012. 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2012. április 27-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 Dudásné Rudnai Krisztina képviselő legyen. A javaslatot a Képviselő-
testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A 2. napirendi ponthoz tegnap került kiküldésre az anyag, mert akkorra érkezett meg hozzánk. A kérdésem, hogy 
tárgyaljuk vagy halasszuk el a következő testületi ülésre? Át tudta nézni mindenki? 
 
A képviselők úgy nyilatkoztak, hogy a kiküldött anyagot átnézték, a napirend tárgyalható. 
 
A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendeket egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendi 
pontokat tárgyalja: 
 
Napirend  
 
Tájékoztatás az előző ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 

 Előadó: Hajnis Ferenc polgármester 
 

1. Beszámoló Tolmács Község Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról, a költségvetés végrehajtásáról 
Beszámoló Tolmács-Bánk Óvoda 2011. évi gazdálkodásáról 
Beszámoló Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi működéséről és gazdálkodásáról 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester, Torma Andrea körjegyző 

 
2. Rétság Általános Iskola Intézményi Társulás 2011. évi költségvetési beszámolója 

Rétság Általános Iskola Intézményi Társulás 2012. évi költségvetése 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

3. Falunapi rendezvények programja, előzetes tervek – szóbeli megbeszélés 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
4. Környezetvédelmi nap megszervezése – szóbeli megbeszélés 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

5. Egyebek 
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Napirend előtt 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az óvodai játszótér lekerítése megtörtént, mindenkinek köszönöm a közreműködést. A figyelmeztető táblák azért 
nem készültek még el, mert szóba került, hogy a temetőben lévő konténerekre is készíttessünk figyelmeztető 
táblákat, hogy melyik konténerbe mit helyezhetnek el. Ezért úgy gondoltam, hogy ha a testület úgy dönt, hogy 
legyen, akkor együtt készíttessük el. A két tábla kb. 2-3 ezer forintot jelentene pluszba. Nekünk az volna jó, ha a 
lakosság megszokná azt, hogy a zöld hulladékot külön konténerbe gyűjtse, és ezáltal a tiszta zöld hulladék 
elhelyezéséért jóval kevesebbet kellene fizetnünk, mint a vegyes hulladékért. Megpróbáljuk? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Próbáljuk meg! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor elkészíttetem a táblákat. 
A kutya probléma úgy néz ki, hogy végleg megoldódott, igaz, még rendőrségi feljelentés is volt belőle, de végül a 
kutyát befogadta egy család.  
A szájkosár használatára a következő újságban felhívjuk a lakosság figyelmet. 
A temető kerítés elkészítésére és a raktár helyiségre kértem árajánlatot két vállalkozótól. Ha megkapom, a testület 
elé hozom. 
A kresz-táblákkal kapcsolatosan felvettem a kapcsolatot az önkormányzati közútkezelő felelősével, aki ki is jött, 
és Sólyom Péterrel végigjártuk a település utcáit. Nem csak az iskola elé tettünk új figyelmeztető táblát, hanem 
minden kopott táblát lecseréltünk. A táblák cseréje tehát megtörtént. Sólyom Péter azt is javasolta, hogy a falu 
elejére is ki kellene tenni a 40 km/ó korlátozó táblát, mert nagyon rossz állapotban van az úttest. Írtam egy levelet 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatóságának, hogy az út milyen rossz állapotban van, és jó 
lenne legalább kátyúzni. Írtunk nekik egy levelet, melyben kérjük, hogy kihelyezhessük a települést jelző tábla 
alá a 40 km/ó korlátozó táblát, ami a község teljes belterületére vonatkozna. Jelenleg várjuk a válaszlevelüket. Az 
úttal kapcsolatban már többen javasolták, hogy pereljük be a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t, mert ez már 
tarthatatlan állapot. Én azt mondom, hogy várjuk meg a levelüket, és utána eldöntjük, hogy mit lehetne csinálni. 
Díszkút: Szerintem azon a 120.000 Ft-on már nem fog múlni a megvalósítása. 
Meg lettem bízva, hogy a szemétszállítóknak írjak egy levelet, hogy ne használják az alsó Zarándoki utat, ez is 
megtörtént. 
Salak pályán a kapuk stabilizálásáért Csehek József volt a felelős. 
 
Csehek József képviselő 
Elkészítettük. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Még a köveket kell elhordani a pályáról, meg több pénzt kellene rá költeni, hogy rendben legyen. A mi területünk 
az egyáltalán? 
 
Csehek József képviselő 
A kapukat a Bozsik program keretében vásároltuk, az biztos, hogy a miénk, csak már tönkrementek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Utána nézek a Földhivatalban, hogy kié a terület tulajdonjoga. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én úgy tudom, az intézmény területe a pálya, de tényleg nézd meg, hogy valóban így van-e. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A lényeg az, hogy a kapuk ideiglenesen stabilan állnak.  
Az Nógrádi Erdőkémia Kft. előtti útszakasz is nagyon rossz állapotú, és felmerült, hogy keressem meg Őket, 
hátha tudnának segíteni az útfelújításban. Azért nem kerestem még fel Őket, mert úgy gondoltam, akkor kellene 
egyeztetni velük, ha már árajánlat van a kezünkben az útfelújításra. De ha úgy gondoljátok, hogy előzetesen 
kérdezzem meg, hogy egyáltalán hajlandók-e anyagilag támogatni az útfelújítást, akkor megkérdezem. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Állítólag azon a telephelyen már öt cég van. Rengeteg kamion jár oda, és állítólag egy kamion annyi kárt tesz az 
ilyen alsóbbrendű utakba, mint 600 darab személykocsi. Az út rossz állapotát gyakorlatilag nyugodtan rá lehet 
húzni az Ő szállítási tevékenységükre. Ezt az utat Ők teszik tönkre! Most már járhatatlan az út. Meg kell 
állapítani kamion útdíjat, ha az utunkon nem lehet járni és az Ő kamionjaik teszik tönkre. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
A jövő héten kérek egy időpontot az Erdőkémia vezetésétől. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jó, mert az tudom, hogy nekünk annyi pénzünk még a következő évben sem lesz, hogy ezt az útszakasz 
korrekten, saját költségből felújítsuk. Csak úgy tudjuk, hogy pénzt kérünk azoktól, akik miatt tönkre ment. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó. Kérek időpontot, és ha van időd, jöhetsz is velem. Szerintem arra fognak hivatkozni, hogy fizetnek iparűzési 
adót. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem lehet valami módon korlátozni a kamionokat? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De, ha az utca elejére kirakunk egy súlykorlátozó táblát, de szerintem ez legyen a legvégső megoldás, a 
tevékenységüket nem kellene nehezíteni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én azt elfogadom, hogy befizetik az adót, de az útjainkat tönkre teszik. És ez tény. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Azt lehet tudni, hogy mennyi adót fizetnek egy évben? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem, csak azt, hogy az összes adóalany összesen mennyi adót fizet. Az, hogy külön-külön egy-egy cég mennyit 
fizet, már adótitok. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én sem tudom, hogy ki mennyit fizet. Nekem ez furcsa, mert a költségvetésünkért én vagyok a felelős. 
A 13 millió adóbevételből biztos, hogy Ők fizetnek egy igen jelentős részt. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A kutyák pórázzal való sétáltatásához szeretnék egy gondolatot hozzátenni. A helyi rendeletünk már jó pár évvel 
ezelőtt született, és látszik, hogy az állattartás területén uralkodó jogi káosz központilag is rendezni kezdik. Ebből 
született meg nemrégiben az a rendelet, ami a kedvtelésből tartott állatokkal kapcsolatos tartási szabályokat 
rögzíti. Erre hivatkoztam is a múltkori előterjesztésben, amikor az állatszámot csökkentettük. Ez a jogszabály 
viszont nem mondja ki, hogy a kutyákat csak szájkosárral lehet sétáltatni. A rendelet csak annyit ír elő, hogy a 
kutyákat csak pórázon szabad sétáltatni, úgyhogy azaz aggályom, hogy a helyi rendeletünkben ez a szabályozás – 
az állatlétszám korlátozásához hasonlóan - jogszabály ellenes rendelkezés. Ennek szeretnék még utánanézni, 
vagy egyeztetni a Kormányhivatallal, mielőtt ez megjelenne a Kisbíróban.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Értem, ugyan úgy, mint a másiknál is. Csak mint mondtam, már félő, hogy mondjuk az unokám nyúlna a kutya 
felé, amit esetleg a kutya támadásnak vesz, és átharapja a csuklóját. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Én értem ezt is, viszont ez a központi kormányrendelet csak a veszélyes ebeknél írja elő a szájkosár kötelező 
használatát, egyéb ebek esetében pedig csak pórázt. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Most hordanak Rétságra kötözésre egy kisgyereket, akit megharapott egy kutya! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Értem az aggodalmat, de a központi jogszabállyal nem ütközhet a helyi rendelet. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Rendben, de a mi rendeletünkben a szájkosár még benne van. Ennek tényleg utána kellene nézni! 
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Torma Andrea körjegyző 
Utána fogok nézni, de úgy gondolom, hogy ezt is ki kell majd venni a rendeletünkből. Van egy olyan 
kezdeményezés – és ennek nagyon örülnék, ha megvalósulna - hogy az állattartás minden kérdése teljes 
egészében központilag legyen szabályozva, és ne legyen a helyi jogalkotási hatáskör e témában.  
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend      Beszámoló Tolmács Község Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról, a költségvetés  

végrehajtásáról 
Beszámoló Tolmács-Bánk Óvoda 2011. évi gazdálkodásáról 
Beszámoló Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2011. évi működéséről és gazdálkodásáról 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e valakinek kérdése a tavalyi beszámolóval kapcsolatosan? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én kiírtam egy pár dolgot, aminek a teljesítése %-os arányban jóval 100% alatt van. Erre ki tudna választ adni? 
Klári? 
 
Torma Andrea körjegyző telefonon felhívta Pénzes Klára pénzügyi csoportvezetőt, hogy a képviselők a szakmai 
kérdéseikre választ kaphassanak. Pénzes Klára a telefon kihangosításával részt vett a napirend tárgyalásában. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A bevételeknél a felhalmozási célra kapott pénzeszköz 79%, és 41.591 e Ft. Ez még be fog folyni? Vagy ez miért 
79%? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Azért, mert a napkollektoros beruházásra kapott KEOP-os pénzt bevételként beterveztük a tavalyi évbe, hogy a 
beruházás kiadási és bevételi oldala is benne legyen a költségvetésben. A támogatás nem érkezett meg, de a 
kiadási oldalon is alul van a teljesítés, mert a kifizetés nem rendeződött le év végére. 
  
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó, köszönöm. A másik a munkaruha, ahol 140%-os teljesítés, 105 e Ft. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Ez abból adódik, hogy lehet, hogy nem voltam elég körültekintő a költségvetés tervezésekor, és nem mindenki 
került betervezésre, és a kifizetésnél nem akartunk már megkülönböztetni senkit, nehogy ebből belső feszültség 
legyen, és így lett túlteljesítés. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A következő kérdésem a körjegyzőséggel kapcsolatos. Volt egy olyan sor, hogy bérpótló juttatás 1.855.000 Ft. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Ez nem a körjegyzőségnél szerepel. A bérpótló juttatás a munkanélkülieknek adott szociális juttatás. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A bérpótló juttatás Tolmács Község Önkormányzatának mérlegében van, én is néztem. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Köszönöm. Ez a 498.000 Ft kiutalatlan támogatás ebben az évben folyik be? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Igen. Gyakorlatilag jól teljesítettünk a szociális étkezőknél, 18 ellátottunk lett a tervezett 14-gyel szemben, és év 
közben csak lemondani lehet támogatásról, pluszt kérni nem, ezért azt most, az év végi elszámolásnál kapjuk 
majd meg. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Már tudom, hogy mivel kevertem össze a bérpótló juttatást! A Körjegyzőségnél szereplő külső személyi 
juttatással, ami 1.680.000 Ft. 
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Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Igen. A népszámlálást a körjegyzőség bonyolította, és erre kaptunk pénzt a KSH-tól, ennek bevétele átvett 
pénzeszközként szerepel a költségvetésben, és a népszámlálást végző dolgozók ebből a szempontból külsősként, 
megbízási szerződéssel látták el a feladatot, ezért a részükre fizetett összeg külső személyi juttatásként szerepel a 
körjegyzőség költségvetésében. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Köszönöm szépen! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az én kérdésem az lett volna, hogy lehet-e tudni, hogy kik kapják a normatív ápolási díjat, melynek az összege 
3.226 ezer Ft, a bérpótló támogatást és a lakásfenntartási támogatást? De közben a körjegyző tájékoztatott, hogy 
nem tudhatjuk, hogy ezt személy szerint kik kapják. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Igen, az ügyfeleknek jogai miatt ez nem nyilvános. Végül is azt lehet tudni, hogy aki időseket ápol vagy 
fogyatékosakat ápol, az kaphat ápolási díjat. Bérpótló támogatást azok kapnak, akik kikerültek a munkaügyi 
központ ellátásából, a lakásfenntartási támogatás pedig a rezsi kiadásokhoz egy szociális ellátás. A 
lakásfenntartási támogatás összegében nézve havi 2.000-5.000 Ft családonként, és nagyon szigorú a jövedelem 
határa. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Esetleg azon ellátottak személyét tudhatják meg a képviselők – de szigorúan csak a képviselők – amely 
támogatásokat a polgármester a képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben állapít meg. Ilyen például a 
méltányossági alapú ápolási díj, vagy a temetési segély. A jegyzői hatáskörbe tartozó támogatásokat viszont nem 
tudhatják a képviselők sem. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Még azt kérdezném, hogy az orvosi ügyelet fenntartása 293 ezer Ft szerepel, ezt kötelezően kell adnunk vagy 
megállapodás alapján? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Végül is ez nem kötelező, de közös érdekünk, hogy legyen és működjön, úgyhogy a községek megállapodtak a 
térségben, és ez által kötelező fizetnünk a hozzájárulást. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja Tolmács Község Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2012. (IV.27.) 
önkormányzati rendelete 
 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e kérdés Tolmács-Bánk Óvoda gazdálkodási beszámolójával kapcsolatban? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Elfogadható, itt csak kisebb összegű eltérések vannak. 
 
További 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 Tolmács-Bánk Óvoda 2011. évi beszámolóját és a határozati javaslatban 
szereplő bevételi és kiadási összegeket, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 
31/2012. (IV.27.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tolmács-Bánk Óvoda 2011. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta, az intézmény óvodai nevelés 
szakfeladathoz kapcsolt kiadásait 15.745 ezer Ft összeggel, az óvodai nevelés 
szakfeladathoz kapcsolt és normatív módon kapott bevételeit 10.717 ezer Ft 
összeggel elfogadja. 

 
511212 Közalkalmazottak alapilletménye 6 296 000 Ft
511242 Közalkalmazottak kötelező pótléka 464 000 Ft
512292 Közalkalmazottak egyéb munkavégzési juttatása 343 000 Ft
513222 Közalkalmazottak jubileumi jutalma 174 000 Ft
513292 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 145 000 Ft
514232 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 33 000 Ft
514242 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 35 000 Ft
516212 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye 4 239 000 Ft
516222 Részmunkaidőben foglalkoztatott munkavégzési 282 000 Ft
516242 Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítései 38 000 Ft
5312 Társadalombiztosítási járulék 3 295 000 Ft 
5332 Egészségügyi hozzájárulás 9 000 Ft
5342 Táppénz-hozzájárulás 27 000 Ft
5482 Munkaruha 190 000 Ft
57221 Munkáltatói SZJA 42 000 Ft

Kiadások összesen: 15 745 000 Ft
 

Közvetlen bevételek:   
46426 Támogatásértékű átvett pénz kistérségi társulástól 1 279 000 Ft
Közvetett normatív bevételek:   
94222 Közoktatási alap normatíva 8 hóra  (T: 20 gy B: 12 gy) 4 073 000 Ft
94222 Közoktatási alap normatíva 4 hóra  (T: 21 gy B: 12 gy) 2 115 000 Ft
94222 SNI gyermek nevelése (T:1) 120 000 Ft
94222 Nemzetiségi nevelés 8 hóra  (B: 12 gy) 320 000 Ft
94222 Nemzetiségi nevelés 4 hóra  (B: 12 gy) 160 000 Ft
94222 Társulási normatíva 8 hóra  50-50% 702 000 Ft
94222 Társulási normatíva 4 hóra  50-50% 330 000 Ft
94222 Kedvezményes étkezés támogatása (T: 8 gy  B: 1 gy) 612 000 Ft
9442 Kiegészítő támogatás nemzetiségi oktatáshoz (B:12) 520 000 Ft
9472 Bérpolitikai intézkedések (kereset-kiegészítés) 486 000 Ft

Bevételek összesen: 10 717 000 Ft
 

A Tolmács-Bánk Óvoda pénzügyi elszámolása alapján Tolmács Község 
Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a Bánk Község Önkormányzata által 
a 2011. évi elszámolás eredményeként kimutatott 3 ezer Ft többlet-hozzájárulás 
összegét 15 napon belül visszautalja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A körjegyzőség beszámolójához van-e kérdés? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nekem már volt és megkaptam a választ. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én ezt a 24 milliós költségvetést nagyon soknak tartom, de ezt nem én döntöm el! Ennyi jár! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Klári, köszönjük szépen! 
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Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Rendben! Sziasztok! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezetővel a telefonos kapcsolat megszakításra került. 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért a körjegyzőség 2011. évi beszámolójával és a határozati javaslatba foglaltak elfogadásával, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
32/2012. (IV.27.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség 
2011. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta, a 2011. 
évi bevételek teljesítését 24.956 ezer Ft, a kiadások teljesítését 24.897 ezer Ft 
összeggel elfogadja. 

 
511211 Köztisztviselők alapilletménye 10 472 000 Ft
511231 Köztisztviselők nyelvpótléka 278 000 Ft
511241 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka 899 000 Ft
512211 Köztisztviselők jutalma 1 415 000 Ft
512291 Köztisztviselők egyéb munkavégzési juttatása 105 000 Ft
513291 Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása 54 000 Ft
514221 Köztisztviselők üdülési hozzájárulása 56 000 Ft
514231 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése 874 000 Ft
514241 Köztisztviselők étkezési hozzájárulása 826 000 Ft
516211 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye 1 526 000 Ft
516221 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzési 
juttatása 422 000 Ft
516231 Részmunkaidőben foglalkoztatottak egyéb sajátos 
juttatása  13 000 Ft 
516241 Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése 336 000 Ft
5222 Külső személyi juttatások 1 680 000 Ft
5312 Társadalombiztosítási járulék 4 698 000 Ft
5432 Irodaszer, nyomtatvány 174 000 Ft
54721 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 171 000 Ft
55229 Egyéb üzemeltetési kiadás 368 000 Ft 
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 109 000 Ft
56221 Belföldi kiküldetés 207 000 Ft
56223 Reprezentáció 1 000 Ft
57221 Munkáltató által fizetendő SZJA 213 000 Ft
Kiadások összesen: 24 897 000 Ft

     
46422 Fejezeti kezelésű szervtől átvett pénzeszköz 996 000 Ft
981 Pénzmaradvány igénybevétele 1 336 000 Ft
94222 Normatív feladatalapú támogatás 5 118 360 Ft
                      Körjegyzőség állami támogatása 
9442 Központosított támogatás 610 100 Ft
                      Létszámcsökkentés támogatása 
37121  Intézmény finanszírozás 5 076 000 Ft
                         Körjegyzőség finanszírozása Tolmács  
37121  Intézmény finanszírozás 11 819 540 Ft
                         Körjegyzőség finanszírozása Bánk  
Bevételek összesen: 24 956 000 Ft

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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2. Napirend      Rétság Általános Iskola Intézményi Társulás 2011. évi költségvetési beszámolója 
 

 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ehhez a napirendhez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy volt egy komoly megbeszélés a rétsági Polgármester 
Úrral és az Intézményvezető Asszonnyal, ahol tájékoztattuk őket, hogy miért ennyi az az összeg, amit a tolmácsi 
iskolához fizetünk. A rétsági testület bizottsága meghívott az ülésükre, amire el is mentem. Sikerült felkészülten 
elmennem, mert a tagintézmény vezetőnk talált a költségvetési beszámolóban egy hibát. A Tagintézmény 
vezetőnk azt vette észre, hogy az idei és a tavalyi normatíva nem egyezik, és túl nagy a különbség. Pénzes Klára 
kolleganő ezt kibogozta és rájött, hogy mi hibádzik, így felkészülten tudtam menni a bizottsági ülésre. A 
bizottsági elnök úr bejelentette, hogy az intézmény társulási beszámoló már egy kicsikét húzósabb napirendi pont 
lesz. Mindenki hozzászólt, aki szeretett volna, mert 1.800.000 Ft-ot akartak még kérni tőlünk a tavalyi évre. 
Többen mondták, hogy ezt be kell hajtani tőlünk. Én is jeleztem, hogy szeretnék szót kérni. Egy bizottsági tag 
volt, aki jelezte, hogy önkormányzatunknak soha nem küldik ki időben a társulási anyagot. Kicsit még a 
polgármesterüket is szidta. Amikor szót kaptam, azzal kezdtem, hogy milyen jó, hogy van nekünk főállású 
tagintézmény vezetőnk, mert észrevesz dolgokat. Megpróbáltam előadni, amit Klárival megbeszéltünk. Ugyanis a 
kimutatásban hiányzott 4 havi normatíva kimutatása. Többen mondták, hogy az nem létezik, a pénzügyes 
kolleganők nagyon számoltak, de a végén kiderült, hogy igazunk van, és elismerték a tévedésüket, de még akkor 
mindig próbálkoztak. A bizottság elnöke mondta, hogy „Látod Ferikém, rögtön találtál Tolmácsnak 1 millió 
forintot!” Én ismételten elmondtam, hogy nem én találtam, hanem az Éva és a Klári. Hosszas számolgatás után 
még mindig kihoztak 222.000 Ft mínuszt. Akkor azt javasoltam, hogy a két pénzügyes kolleganő üljön le és 
beszéljék meg a számításokat, mert az én elmondásom alapján nem biztos, hogy érthető. Fel is vették a 
kapcsolatot, ment a huzavona, és a végén úgy döntöttünk, hogy rájuk hagyjuk ezt a 222.000 Ft-ot. Tehát itt 
tartunk most, hogy ezt az összeget kérik tőlünk. De különben az étkezési normatívát Rétság veszi fel, és közben 
mi étkeztetjük a gyerekeket, és már meg is van ez az összeg. A lényeg az, hogy a testület arra utasította a rétsági 
Polgármester Urat, hogy menjen Bánkra és Tolmácsra és tárgyaljon a 222.000 Ft-ról.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azt olvastam, hogy 2011. évben nem lesz felülvizsgálat, de 2012. évben 5.110.000 Ft visszafizetési 
kötelezettségük lesz. Miket számoltak Ők össze-vissza? Ezt csak úgy megemlítem! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Volt, aki szemrehányóan megkérdezte a tagintézmény vezetőt, hogy miért nem szóltak előbb a rétságiaknak? És 
miért kellett ezt csinálni? Remélem nem lesz ebből további kellemetlenség! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mi is későn vettük észre. Na mindegy, fogadjuk el a beszámolójukat! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Javaslom, hogy úgy fogadjuk el a beszámolót, hogy ezt az összeget nem kívánjuk megfizetni, mert azt a más 
területen lévő együttműködésünkből fakadó kölcsönös előnyök kompenzálják. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Így van! Ezt nem tudjuk kifizetni! Írjuk bele esetleg, hogy az iskolabusz és az étkeztetés ezt kompenzálja. 
 
Torma Andrea körjegyző 
De például a társulás meglétéből fakadóan többlet normatívát is kap maga az intézmény.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én pénzügyileg nem vagyok szakember, nem biztos, hogy mindent úgy tudok elmondani, ahogy van. A Klári 
számításai szerint 52.000 Ft pluszt hozott ki, de szerintem fogadjuk el a beszámolót úgy, ahogy a körjegyző 
asszony is javasolta. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A 2012. évi költségvetéshez nem kaptunk anyagot? Azt nem tárgyaljuk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Pedig azt azért szeretnénk látni! 
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Torma Andrea körjegyző 
Rétság elfogadja a költségvetésében, de az intézménynek csak akkor van érvényes költségvetése, ha mind a 
három társult önkormányzat elfogadja. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, ki kellene küldeniük részünkre is, hogy el tudjuk fogadni. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja az iskolafenntartói társulás 2011. évi beszámolóját azzal a feltétellel, hogy a benne szereplő 
fizetendő összeget nem fizetjük meg, tekintettel arra, hogy az oktatáshoz kapcsolódóan az önkormányzatok 
közötti – más szakfeladatokon jelentkező – együttműködésből fakadó előnyök ezt a különbözetet kompenzálják, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
33/2012. (IV.27.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskola 
Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetési beszámolóját 126.758 ezer Ft 
költséggel és 82.586 ezer Ft bevétellel, 44.172 ezer Ft önkormányzati támogatással 
az előterjesztéshez mellékelt mellékletek részletezése szerint jóváhagyja. 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a tervezett és a tényleges feladatmutatók 
elszámolása alapján a 82.586 ezer Ft-os bevételből 5.110 ezer Ft normatív 
támogatást ez évben vissza kell fizetni. A visszafizetési kötelezettségből az általános 
iskola nevelést 4.695 ezer Ft, a napközis ellátást 235 ezer Ft, a tolmácsi 
iskolaotthonos ellátást 157 ezer Ft, a normatív kedvezményre jogosultak étkeztetését 
23 ezer Ft érinti. 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a bánki napközis tanulókra jutó 
önkormányzati támogatás 667.213 Ft, melyből Bánk Község Önkormányzata 2011. 
évben 450.000 Ft-ot megfizetett. A különbözetként jelentkező 217.213 Ft társulási 
megállapodás szerinti megfizetésére intézkedni kell. 
A tolmácsi tagintézmény 2011. évi 9.859 ezer Ft-os elszámolt különbözetből a 
központi és kistérségi támogatás 8.037 ezer Ft-ot, Tolmács Község Önkormányzat 
hozzájárulása 1.600 ezer Ft-ot fedezett. A különbözetként jelentkező 222.008 Ft 
összeget az oktatáshoz kapcsolódó, de más szakfeladatokon jelentkező (pl. 
iskolabusz, az intézmény társulási normatívája) együttműködésből fakadó kölcsönös 
előnyök kompenzálják, ezért Tolmács Község Önkormányzata további hozzájárulást 
nem fizet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
3. Napirend     Falunapi rendezvények programja, előzetes tervek – szóbeli megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Már szervezem a programokat. Augusztus 11-én és 12-én lenne a Falunap. A fiatalokkal is felvettem a 
kapcsolatot, megszervezik a szombati napra a programot, már egy előzetes tervet át is adtak nekem. Reggel 9.00 
órától strandröplabda és vizifoci, valamint ügyességi versenyek lennének gyermekeknek és felnőtteknek, 
valamint rímfaragó verseny. A díjak megvásárlására kérnek önkormányzati támogatást. Délutánra drámajátékokat 
terveznek, ami 10.000 Ft-ba kerülne, és táncbemutatók lennének. Este a szokásos diszkó. Tehát nagyjából ezt 
tervezik a szombati napra. Vasárnapi napra a szokásos segítséget kérem a képviselő-testülettől, az alapítvány 
részéről pedig a műsorvezetést. Azt javaslom, hogy 15.00 órától legyenek a programok. Egy budapesti profi 
tánccsoporttal vagyok tárgyalásban, és Pál István Szalonna népi zenekarával, hogy legyen valami népzene, 
hagyományőrzés. Ők szabadok, de egy órás koncertet 350.000 Ft-ért adnak. Még ez alku tárgyát képezi, de 
amennyiben nem vállalják el kevesebbért, jön a tavalyi Folt együttes zenélni. Tavaly elmaradt a tűzijáték is, csak 
egy tábortűz volt, idén 5 éves a falunapunk, terveztem egy tüzijátékot. Dejtáron vagy egy cserfes asszony, aki 
vicces meséket ad elő, és a gyerekeknek a lábbábost szeretném még elhívni. A Felvidékről – Ipolynyékről – 
voltak itt 1-2 éve fiatalok táncolni, őket is szeretném meghívni még egyszer. Kirakodók is lennének, mint eddig, 
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azzal a változással, hogy jönne egy kovács is. Hozna egy mozgó kovács tűzhelyet, és a gyerekek 
kovácsolhatnának kis patkókat. A megvendégelés szempontjából az gondolom, hogy a babgulyás a 
legegyszerűbb, és aki tavaly főzött, az idén is megcsinálja, és még támogatja a szombati diszkót is.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Most is elvállalja? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem beszéltem még vele, de biztos elvállalja. Nagyjából így állt össze, de ha valakinek van még ötlete, várom! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nekem van. A szombati napon lehetne bicikliseket hívni, akik ilyen akrobatikus bemutatót tartanak. Vagy még a 
TRX bemutató is jó volt, amit két éve láttam. Erősítő gyakorlatokat csinálnak, de nem súlyzókkal, hanem a 
testükkel. Nagyon érdekes az is. Ezeket olcsón vagy gyakorlatilag ingyen ide lehetne hozni.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Vedd fel a kapcsolatot a fiatalokkal, és beszéljétek meg. Amit szeretnének, azt támogatjuk.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Voltunk Rétságon egy bemutatón, ahol a vállaposok küzdősportját népszerűsítették, és kérdezték, hogy 
Falunapon nem léphetnek-e fel? Mondtam, hogy továbbítom a kérdést. Szombati napon esetleg a fiataloknak nem 
volna jó? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Voltak Ők már itt egyszer kutyákkal. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen. A vasárnapi napba nem illik bele a programjuk, de szombaton lehetne. Megkérdezem Őket, hogy szabadok-
e akkor. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, csupán csak pénz kérdése. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én is olyanokat próbáltam javasolni, ami alacsony költségvetésű, vagy akár ingyen is eljönnek. Nekem még a 
vasárnapi naphoz annyi hozzászólásom lenne – többen mondták, vagy fél füllel hallottam - hogy miért nem 
hívunk egy „celeb”-et, aki beleillik ebbe a képbe és vonzaná a közönséget? Tudom, drága. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy órás műsort annyiért adnak, hogy annyi az egész falunapi költségvetés. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az emberek hiányolják. Lehet, hogy más községben többet terveznek Falunapi rendezvényre. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy ilyen fellépőnek 180.000 Ft-tól a csillagos ég az ára. Kapok prospektusokat, ajánlatokat, tudom. Egyébként 
érdeklődtem is, és aki megfelelne az arculatnak, az 500.000 Ft-ért jönne. Esetleg szombat estére meg lehetne 
szervezni egy olcsóbb előadót, ha erre van igény. Csak tudjatok róla, hogy szombaton este Bánkon Fenyő koncert 
lesz. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az elviszi a közönséget. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó, csak az emberek mondják, hogy minden település tud valakit hívni, mi meg nem. Nálunk csak a folklór, meg 
a néptánc, de hát erről szól. Ezt már én is mondtam. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehet szervezni, de szerintem csak szombatra. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Vannak a környéken fiatal zenekarok. 
 



Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6/2012. (IV.27.) jegyzőkönyve 

 11

Hajnis Ferenc polgármester 
Szervezzék meg a fiatalok. A szombati nap nekik szól. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem a szombati napról van szó. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Valóban vasárnap délutánra kérnék az emberek. Sokan nem tudják, hogy azok a fellépők is híresek, akiket 
meghívunk.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jövő évi költségvetésbe tessék 1.000.000 Ft-ot betervezni és könnyebben lehet osztani.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendezvények szervezésére az idén is ennyi lett tervezve, de ebbe minden rendezvény benne van.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
De én csak a falunapra gondoltam ezt az összeget. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Támogatásokat kaptunk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem szoktam csak az utolsó egy hónapban lobbizni. A támogatók különben nem nagy összegekkel járulnak 
hozzá, kivéve a legnagyobb céget. Ők magasabb összeggel tudtak támogatni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem tudtam, hogy milyen nagyságrendűek ezek a támogatások és kicsit nagyobbra gondoltam. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Még az alapítványt megkérjük, hogy támogassa a falunapot. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Akkor az idén is megkapjuk, hogy csak a népzene és a néptánc lesz! Már tavaly is sokan megkérdezték, hogy mi 
azt hisszük, hogy ezt a műfajt mindenki szereti? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én is megkapom, hogy azért van ilyen program, mert én szeretek táncolni és énekelni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
És mi lenne, ha körülnéznék, hogy ki az, aki hagyományőrzésben ismertebb és elfogadható áron eljönne? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben van! Járjátok körbe, és ha találtok valakit, időben szóljatok. Még a váci fúvószenekart nem mondtam, 
Ők is jönnek. De különben azt is lehet, hogy elmarad a tűzijáték, és lesz ismét tábortűz. Kriszti, akkor légy szíves 
nézz körül. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
 
 
4. Napirend     Környezetvédelmi nap megszervezése – szóbeli megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hát szerintem ezen a napirenden nincs mit megbeszélni. Polgárőrök, nyugdíjas klubosok jönnek. Nem tudom a 
sportolók jönnek-e? Vásároltunk virágokat a virágládákba, ki kell őket ültetni, és a temető környékét kell rendbe 
rakni. A kastély környékét is rendbe kell majd rakni egy későbbi alkalommal, ezt a fiatalok vállalták fel, mert ők 
holnap nem tudnak jönni. Hát ha felvállalták, hagy csinálják! Azt mondták, hogy szépen rendbe teszik. Egy illető 



Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete  6/2012. (IV.27.) jegyzőkönyve 

 12

megjegyezte, hogy azért az összes fát nem kell kivágni. Én rögtön szaván fogtam, hogy akkor legyen szíves 
jelölje ki a fákat, hogy szerinte melyiket kell kivágni, illetve megtartani. 
 
Csehek József képviselő 
A költségeket ki fogja állni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ahogy szoktuk! Felesbe! Ha már közös szervezésben van meghirdetve. Étkezésben ne gondolkozzunk, csak 
ásványvíz, üdítő, amit szoktunk. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
 
 
5. Napirend      Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van egy olyan honlap, hogy borzsony.hu és a környező települések fönn vannak rajta. Mi is fönn vagyunk, mert 
tavaly és tavaly előtt megfizettük érte az évi 20.000 Ft-ot. Most is felhívtak, hogy szeretnénk-e fenntartani a 
helyünket vagy nem. Mondtam, hogy éppen jókor hívtak, behozom a testület elé és eldöntjük. Nem sok értelmét 
látom, de a környéken minden település rajta van. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Annak idején minket – Bánkot – is megkerestek, de mi nem csatlakoztunk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Sokan vannak rajta, de nem igazán frissítik a honlapot. Igazából reklám célja van, de nekünk nincs erre 
szükségünk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Van nekünk saját honlapunk és a facebook-on is fönn vagyunk. Szerintem ez elég. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor nem kívánjuk kifizetni az évi 20.000 Ft-ot? 
 
A képviselő-testület egyhangúlag úgy foglalt állást, hogy Tolmács község borzsony.hu honlapon való 
megjelenését évi 20.000 Ft díj ellenében ne kérje az önkormányzat. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tolmács Község Önkormányzat néven nyitottunk egy facebook-os oldalt. Ezen többek között megírtuk, hogy a 
Tolmács Község facebookos profilja nem azonos Tolmács Község Önkormányzatával. A későbbiekben ezen az 
oldalon próbálunk olyan információkat közzétenni, ami Tolmács településsel és önkormányzatával kapcsolatos. 
Tolmács Község oldalra írtunk, hogy mint felhasználó, a község címerét jogtalanul használja, és ezúton kérjük 
Tolmács Község facebbok oldal üzemeltetőjét, hogy vegye le a címert a profiljáról. A címerrel kapcsolatos 
rendelet megtalálható a www.tolmacs.hu oldalon. Erre azt a választ kaptuk, hogy „Tolmács Község profil sosem 
állította, hogy azonos az önkormányzattal! A legtöbb település hasonló profilját egyébként nem az önkormányzat 
üzemelteti. Értjük, hogy a FIDESZ hű polgármester továbbra is fél a kritikáktól, s új még az internet világában, 
de továbbra is minden pozitív és negatív helybéli dologról, visszaélésről be fogunk számolni a polgármester 
nemtetszése ellenére is. Inkább örülhetne, hogy a tolmácsiak és a falut szeretők létrehoznak egy oldalt, s 
közösségbe gyűlnek egy közös profilon, amit az önkormányzat elfelejtett eddig létrehozni. Örülünk, hogy 
profilunkkal felhívtuk erre a hiányosságra a figyelmet, s gratulálunk, hogy végre sikerült megcsinálniuk.” 
Közzétettük a holnapi környezetvédelmi napunkat is, és mindjárt rámegyek Tolmács község oldalára is, mert itt 
még lesznek érdekes dolgok. Látjátok, a címer még mindig fönn van, és az én képemet a feleségemmel mindig 
újra és újra felteszi. A második képre egy fiatalember így reagált: Úgy vettem észre, Polgármester Úr mindig 
mindentől megijed, ami nem úgy megy, ahogy szeretné. Ez persze nem baj, de az már elgondolkodtató, hogy 
bármi olyan is megingatja Őt, aminek nem is az a célja. Amúgy a címerhasználattal kapcsolatban nem ilyen 
egyszerű a dolog: 7/2005. Önk.r. 2§ (1)-(2): http://tolmacs.hu/rend0507.doc. 
A működtető a címert továbbra sem hajlandó levenni, ezért el kell döntenünk, hogy indítsunk-e szabálysértési 
eljárást vagy sem? Eljárást csak úgy tudunk indítani, ha tudjuk ki az illető. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Ismeretlen tettes ellen lehet eljárást indítani, mivel azt nem tudjuk, hogy ki üzemelteti az oldalt. Semmi konkrét 
adat nincs fönn róla, nem úgy, mint például rólam az adatlapomon. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ha eljárást indítunk, akkor a hatályos rendeletünk szerint a címer használata szabálysértésnek minősül, és 
szabálysértési ügyekben most már a Kormányhivatal jár el első fokon. Tehát ha eljárást indítunk, akkor a 
Kormányhivatal fog eljárni ismeretlen tettes ellen. Hogy a hatóság mit fog tudni ebből kihozni, az majd az 
eljárása során kiderül. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor egyáltalán neki fogjunk?  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szerintem ne. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Fogjunk neki! Majd írok az üzenőfalára, mert az én hozzászólásaimat letöröltette. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A lényeg az, hogy nem azt kérjük tőle, hogy szüntesse meg az oldalt, hanem hogy ne használja a címert 
profilképnek. Azt ír rólam, amit akar, de a címert vegye le, mert azt jogtalanul használja. A címer miatt indítsuk 
meg az eljárást, függetlenül attól, hogy gondolunk valakire, vagy nem. Nem kérte az engedélyt a 
címerhasználathoz. A Zöld Híd Kft. kért, Balázs János Ferenc annak idején kért engedélyt a címerhasználatához. 
Ők tudták, hogy mit kell tenniük! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Én azt javaslom, hogy indítsunk eljárás, mert elég furcsán venné ki magát, hogy mi felszólítjuk Őt, hogy vegye le 
a címert, és erre Ő nem veszi le, és ennyi. Akkor ennyit ér az önkormányzat szava, vagy rendelkezése? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Döntse el a testület! Mi a véleményetek? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
És ha az önkormányzat írna az üzenőfalra, hogy vegye le a címert és tegyen fel egy látképet a faluról? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megkértük, hogy ne használja a címert az engedélyünk nélkül. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Legyen eljárás! Már elmondtam a véleményem. Nem névtelenül kell a polgármester támadni, elbújva egy falu 
neve és címere mögé! Vállalja fel a nevét! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Indítsunk eljárást! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jobban átgondolva az elhangzottakat, most már én is azt mondom, hogy indítsunk eljárást. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy a Tolmács Község néven futó facebookos oldal üzemeltetőjével, mint 
ismeretlen tettes ellen szabálysértési eljárást indítsunk Tolmács Község címerének engedély nélküli használata 
miatt, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

34/2012. (IV.27.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ismeretlen tettes 
ellen szabálysértési eljárást indít Tolmács Község facebook oldal üzemeltetőjével 
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szemben, Tolmács Község címerének engedély nélküli - facebook profilképként 
történő – használata miatt. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a szabálysértési eljárás 
megindításával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Magdi, szóbeli bejelentés érkezett, hogy a tyúkjaitok átjárnak a szomszédos kertekbe. Legyetek szívesek 
megoldani, hogy ne tudjanak másnak a területére átmenni! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nincs semmi ültetve a szomszédos kertekbe, amiben kárt tudnának tenni, de jó, megoldjuk. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Érkezett egy kérelem, miszerint Fodor László szeretné megvásárolni és 5 éven belül beépíteni az önkormányzat 
tulajdonában lévő, a Tavasz utcában található 432/4 helyrajzi számú telket. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta a telek megvételére irányuló kérelmet, és a következő döntést hozta: 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy, Fodor László részére eladjuk a 432/4 helyrajzi számú telket 5 éves beépítési 
kötelezettséggel, 800 Ft/m2 + áfa eladási áron, úgy, hogy a beépítési kötelezettség nem teljesítése esetén 50%-os 
áron visszavásárlási joga legyen az önkormányzatnak, valamint az ingatlanra kerüljön bejegyzésre az 
elidegenítési tilalom, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
35/2012. (IV.27.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tolmács 432/4 helyrajzi 
számú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan vételére érkezett vásárlási szándék 
alapján az ingatlant Fodor László rétsági lakos részére az alábbi feltételekkel 
értékesíti: 

− eladási ár: 800 Ft/m2 + áfa; 
− fizetési feltételek: a vételár az adásvételi szerződés aláírásakor fizetendő; 
− az ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba 5 éves beépítési kötelezettség kerül 

bejegyzésre, valamint a beépítési kötelezettség biztosítására elidegenítési 
tilalom. A beépítési kötelezettség elmulasztásának esetére az 
önkormányzatot a jelen eladási ár 50%-kal csökkentett mértékű vételáron 
történő határidő nélküli visszavásárlási jog illeti meg, mely visszavásárlási 
jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül; 

− az adásvételi szerződés elkészíttetésével járó költséget, az adásvétellel járó 
ügyvédi díjat, valamint a földhivatali eljárási díj költségét a vevő viseli; 

− a vevő a vételár kiegyenlítése napján birtokba veheti az ingatlant. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő adásvételi 
szerződés megkötésére. 
 
Határidő: a vevő igénye szerint.  
Felelős:    polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Érkezett még egy kérelem, Féjáné Sirkó Andreától, aki azt kéri, járuljunk hozzá, hogy az ingatlana előtt az árok 
fölött gépkocsi bejárót építsen. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta a telek megvételére irányuló kérelmet, és a következő döntést hozta: 
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Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy hozzájáruljunk, hogy a kérelmező az ingatlana előtt a vízelvezető árok fölött gépkocsi 
bejárót építsen, azzal a feltétellel, hogy a vízelvezetés továbbra is akadálymentes legyen, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
36/2012. (IV.27.) Képviselő – testületi határozat  

 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete Féjáné Sirkó Andrea kérelmére 
hozzájárul ahhoz, hogy a Tolmács 028/2 helyrajzi számú ingatlan előtti közterületen 
lévő vízelvezető árok fölött az ingatlanba történő bejutás érdekében gépjármű-bejárót 
építsen, azzal a kikötéssel, hogy a bejáró építése során az akadálytalan vízelvezetést 
biztosítani kell. 
 
Határidő: a vevő igénye szerint 
Felelős:    polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van esetleg még valakinek valami az „egyebek”-ben? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nekem lenne. Valamikor egy-két évvel ezelőtt lehetett, hogy az össz. vagyonunk 160 millió forint volt, és volt 
mellette még 26 millió ingóvagyon is. Most a beszámolóban van egy ugyanilyen adat, az össz. vagyonunk 
550.354.000 Ft. Ez ingó és ingatlan vagyon, tehát az eltelt időszakban a beruházásaink által ennyit növekedett a 
községünk vagyonának értéke. Azt hiszem, hogy nem hiába ültünk itt. Ezt csak úgy megjegyeztem, hogy valamit 
értünk el a szócséplésen kívül is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem sokat elértünk a szócséplésen kívül is. Ha bele gondolsz, hogy hat éve vagyunk itt, azért meg lehet 
nézni, hogy mennyit fejlődött a falu.  
Akik más községekből jönnek hozzánk, azok látják a fejlődést, csak az itteniek nem. Dicsérnek minket, úgyhogy 
legyünk büszkék rá! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én a tisztséget úgy vállaltam, hogy köszönetet nem is várok. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az óvoda kerítést megcsináltuk, és ha jól tudom, 100.000 Ft lett rá elkülönítve. Azt szeretném kérdezni, hogy 
mennyibe került? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Mindent megvettünk hozzá, amit kellett, és megmondom őszintén, hogy én nem figyeltem a végét. Még le is 
festették a kaput. A nevelő testület? 
 
Hámori Imréné képviselő 
A szülői munkaközösség festette le, és gondolom, mire szeretnétek célozni, de azért olyan, amilyen, mert 
elfogyott a festék.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor majd veszünk. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A nagyobb baj az, hogy a festék azóta sem száradt meg, ragad. Olyan jó lett volna, ha ezt szakmunkás csinálja. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A drót kifeszítésénél észrevettük, mindenki tiszta fekete lett. Valami hiba van a festékben, de meg fog az 
száradni. 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A lényeg az, hogy el lett különítve a pénz a kerítésre, és valószínűleg nem kerül mind felhasználásra, ezért azt 
javaslom, hogy közeledik a gyermeknap, és erre az alkalomra 10-15 ezer Ft-tal támogassuk az iskolát, az óvodát, 
és az IKSZT is.  
 
Torma Andrea körjegyző 
Az IKSZT-nek minden költségét mi álljuk, nem gondolom, hogy külön támogatási alanynak kellene lennie. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó, akkor az iskolának és az óvodának. Nem tudom, hogy rendeznek-e gyermeknapot, de hagy fordítsák arra, 
amire szükségük van. Az IKSZT-ben lesz gyermeknap szervezve? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az a vezető feladata, meg kell őt kérdezni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Semmiféle szakmai anyagot nem vásároltunk, és arra van pénzünk. Jó lenne abból venni valamit.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az óvoda spórolt, ezt lehetett látni a számokon is. Kompenzáljuk a gyerekeket egy kicsit.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Eszközöket kellene vásárolni. Gondolok itt színes papírra, krepp papírra, színes ceruzára, tehát ilyesmikre. De 
ezek be vannak tervezve a költségvetésbe, és még nem vásárolhattunk, mert mindig az van mondva, hogy 
spórolni kell. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én a gyermeknaphoz gondoltam felhasználni a plusz pénzt. Nem csak mindig azt kell elvárni, hogy spóroljanak. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor mi a véleményetek, kapjanak-e gyereknapra plusz támogatást vagy sem. 
 
A képviselő-testület 3 igen, és 2 tartózkodással úgy foglalt állást, hogy a gyermeknapra 15-15 ezer Ft plusz 
támogatást nyújt az iskolának és az óvodának. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Akkor ezen vehetünk szakmai dolgokat? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ezt a gyermeknapra szavazta meg a testület. A költségvetésben be van tervezve ilyen szakmai dolgokra fordítható 
összeg? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen van, csak még nem volt teljesítés, és nagyon szükséges lenne. A gyermeknapot meg tudjuk oldani abból! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor csak az iskolát támogatjuk 15 ezer Ft-tal, az óvodába pedig a betervezett összegig vásárolhattok. 
 
További hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a további napirend tárgyalását zárt ülésen folytatta. 
 

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

Dudásné Rudnai Krisztina 
képviselő 


