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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

7/2012. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2012. május 29-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 
 Torma Andrea körjegyző 
 
Meghívott vendégek: Borosné Gellai Katalin iskola igazgató, Hajnis Károly Sportegyesület Elnöke, Ivanics 
Andrásné tagintézmény vezető, Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető, Varsányi Péterné a Polgárőr 
Egyesület Elnöke 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Dudás Gergely alpolgármester legyen. A javaslatot a Képviselő-
testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
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 a Tolmács-Bánk Óvoda 2011/2012. évi működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, 
valamint a 2012/2013. nevelési év előkészületeiről; az óvodai nyári szünet ideje 

Előterjesztő és meghívott vendég: Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
 

2. Beszámoló a Rétság Általános Iskola Tolmácsi Tagintézményének működéséről, az oktatási és gazdálkodási 
tevékenységről, valamint a 2012/2013. tanév előkészületeiről; 

Előterjesztő és meghívott vendég: Ivanics Andrásné tagintézmény vezető, Borosné Gellai Katalin igazgató 
 

3. Beszámoló Tolmács község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 
azzal kapcsolatos feladatokról (rendőrségi éves beszámoló) 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
4. Beszámoló a Tolmács Polgárőr Egyesület működéséről, Tolmács közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, elszámolás az önkormányzat 2011. évi 
támogatásával 

Előterjesztő és meghívott vendég: Varsányi Péterné, a Polgárőr Egyesület Elnöke 
 
5. Beszámoló a Sportegyesület 2011. évi tevékenységéről és elszámolás a 2011. évi önkormányzati 

támogatással, 2012/2013. évi koncepció 
Előterjesztő és meghívott vendég: Hajnis Károly, Sportegyesület Elnöke 

 
6. Beszámoló a Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről  

Előterjesztő és meghívott vendég: Balázsné Juhász Andrea, Kuratórium Elnöke 
 

7. A hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló önkormányzati rendelet 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
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8. Vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

9. Helyi szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

10. A kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
11. Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítása 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
12. A Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
13. Tolmács-Bánk Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
14. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló 

Előterjesztő: Torma Andrea körjegyző 
 
15. Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló 

Előterjesztő: Torma Andrea körjegyző 
 

16. Orvosi ügyelet működtetése 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
17. Iskoláztatási támogatás nyújtása (utazási bérlet) 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

18. Temető kerítés és a sportcsarnok melletti raktárhelyiség kialakítására beérkezett ajánlatok felbontása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

19. Börzsöny Kontakt Kft. tolmácsi beépítetlen telkek visszaadásával kapcsolatos kérelme 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

20. Egyebek 
 
 
 
Napirend előtt 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az utolsó testületi ülésen azt a feladatot kaptam, hogy vegyem fel a kapcsolatot a Nógrádi Erdőkémia Kft-vel az 
Arany János út javításával kapcsolatban. Megtörtént a kapcsolat felvétel levélváltás útján, és a személyes 
találkozás is megtörtént. A találkozóra a közútkezelő felügyelőnkkel mentem el, és az Erdőkémia nem zárkózik el 
a segítségnyújtástól, attól, hogy közösen javítsuk az út állapotán. A kátyúzás mehet, de az is lehet, hogy a teljes 
szőnyegbontást is szóba kerülhet. Annyiban maradtunk, hogy az útfelügyelőnk felméreti, hogy kb. hány 
négyzetméterről lenne szó, és mennyibe kerülne. Ha megvan a költségkalkuláció, utána tudunk menni ismét az 
Erdőkémia felé tárgyalni.  
A figyelmeztető táblák kihelyezésre kerültek a játszótérnél is, és a temetőnél is. A temetőnél nehéz lesz 
hozzászoktatni a lakosságot, mert már most össze-vissza dobálták a hulladékot a konténerekbe.  
A címer jogtalan használatával kapcsolatos feljelentésünket a Kormányhivatal elutasította. A törvénymódosítás 
miatt helyi rendeletben már nem lehet szabálysértési rendelkezés, ezért nem járhatnak el ez ügyben. A mai 
napirendjeink között van ez a téma, ha elfogadjuk a rendelet-javaslatot, akkor ezt követően a címer jogtalan 
használata kirívóan közösségellenes magatartásnak fog minősülni, és bírságolható.  
Van-e valakinek kérdése? 
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Dudás Gergely alpolgármester 
A Zarándoki útról a 40 km-es korlátozó tábla már megint eltűnt. Olyan módszerrel kell kihelyezni a táblát, hogy 
az eltulajdonítása ne legyen egyszerű. Most kettő darab 10-es kulcs szükséges hozzá, és már le is szedték. 
Pénteken reggel vettem észre, hogy nincs meg. Esetleg büntetőfeljelentést is lehet tenni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó. Átgondoljuk, és meglátjuk, hogy mit lehet tenni, hogy legyen rögzítve, hogy ne legyen olyan egyszerű 
eltávolítani. 
 
Több hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend  Beszámoló a Tolmács-Bánk Óvoda 2011/2012. évi működéséről, a nevelési és  

gazdálkodási tevékenységről, valamint a 2012/2013. nevelési év előkészületeiről; az 
óvodai nyári szünet ideje 
 

 
Hajnis Ferenc polgármester 
Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezetőt kérdezném, hogy van-e szóbeli kiegészíteni valód? 
 
Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
A vezetékes telefonnal kapcsolatosan lenne problémánk, és szeretnénk, ha segítenétek. Tudjátok, hogy az 
iskolának és az óvodának ugyanaz a telefonszáma, és az óvodában olyan halkan szól, hogy a kolleganők nem 
hallják. A szülők részéről is kaptam értesítést, hogy nem igazán tudják elérni az óvodát. A telefon az első 
csöngetéskor az iskolában szól, és csak a második hívásnál csöng ki az óvodában is. Nem tudom, mi lenne a 
legjobb megoldás, talán egy másik telefonvonal, vagy nem tudom.  
 
Ivanics Andrásné tagintézmény vezető 
Nem a halkan csengetéssel van a baj. Én általában ott vagyok az iskola irodájában, és felveszem a telefont, ha 
csöng, és ha az óvodát keresik, megkérem az illetőt, hogy hívja ismét ezt a számot és az óvodában fog csöngeni. 
Na most ott vagy felveszik, vagy nem, mert ha kint vannak 11 órától, benn úgysem hallják. Ez nekünk is 
kellemetlen, hiszen egy tortúra az egész, mi is szaladgálunk szólni, és mire oda érünk, már sokszor nem cseng. 
Utána a Matáv hív, hogy nem fogadott hívásunk volt. Szörnyű így ez az egész, nagyon sok plusz munkánkba 
kerül, és nem érünk vele célt.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Óvodába egy hordozható készülék nem lenne megoldás? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megvizsgáljuk a lehetőségeket és meglátjuk, hogy mit tehetünk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Már vannak nagyon jó telefonok, én is nemrég vettem egy modern készüléket. Különben azt kell tenni, amit a 
polgármester javasolt, hogy megvizsgálni és megtalálni a legjobb megoldást.  
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja a Tolmács-Bánk Óvoda 2011/2012. évi működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről 
szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
39/2012. (V.29.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Laczkovszkiné 
Homolya Zsuzsanna intézményvezető által készített és megtartott, Tolmács-Bánk 
Óvoda 2011/2012. évi működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységéről, 
valamint a 2012/2013. nevelési év előkészületeiről és a nyári karbantartási 
feladatokról szóló beszámolót. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:   - 
 

 
 
2. Napirend      Beszámoló a Rétság Általános Iskola Tolmácsi Tagintézményének működéséről, az 

oktatási és gazdálkodási tevékenységről, valamint a 2012/2013. tanév előkészületeiről 
 

 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Tagintézmény vezető Asszonynak van-e szóbeli kiegészítése? 
 
Ivanics Andrásné tagintézmény vezető 
Én is a telefon problémát jegyeztem fel magamnak, jó lenne, ha találnánk rá valami megoldást. A másik a 
konyhával kapcsolatos. Van olyan uzsonna, amit ebéd után átviszünk az iskolába, és van, ami romlandó, ezt 
kérném tárolni, bár nem tudom, hogy meddig vannak a konyhán. Aztán van olyan, hogy egy gyerek ebéd után 
elkéredzkedik, és nem tudjuk az uzsonnáját zacskóba tenni, mert nincs csomagolóanyag a konyhán. Ez nem túl 
nagy probléma, csak azt kérem, hogy legyen olyan csomagoló anyagunk, amibe oda tudjuk adni a gyerekeknek az 
uzsonnát. Ildikó már többször mondta, hogy nem kap ilyenre pénzt. Én szeretném, ha ebben történne változtatás.  
A beszámolómban jeleztem, hogy időnként otthontalannak érezzük magunkat. Mondok egy példát: jeleztem az 
önkormányzat felé, hogy rossz a számítógépünk. Időnként már színt vált a képernyő, és azt a választ kaptam, 
hogy ez nem az önkormányzat dolga, hanem az iskoláé. Át kellene beszélnünk, hogy mi az, amit az 
önkormányzattól kérhetek és mi az, amit az iskolától. Én magam sem tudom, hogy kihez forduljak például a 
fénymásoló papír ügyében. Én vagyok az ütközőpont, mert a kolléganőim rajtam kérik számon. Tudom, hogy sok 
mindenre nincs lehetőség, de találjunk valamilyen megoldást. 
 
Borosné Gellai Katalin iskola igazgató 
Én úgy gondoltam, hogy szükségszerű, és hasznos lenne, ha Évike egy napot a főintézményben töltene, mint 
vezető is, és mint olyan feladatok segítője, amit nekünk az intézményre összességében el kell végezni. Nagyon 
sok olyan adminisztrációs feladatunk van, amely nem csak a rétsági iskolára vonatkozik, hanem a tolmácsi 
tagintézményre is. Ilyen például az október 1-jei adatszolgáltatás, most például kompetencia mérés következik, és 
még sok más adatszolgáltatás van, amiben Évikének is részt kell venni. A beszámolóban is benne van, hogy a 
szerdai napot Évike velünk tölti, ilyenkor tudjuk megbeszélni az együttes feladatokat, ilyenkor tudjuk egyeztetni 
a munkatervi dolgokat, illetve az aktuális feladatokat. Én úgy gondolom, hogy ez működik, és az információ-
áramlást is könnyíteni tudtuk. Egy laptopot kapott a tolmácsi intézmény, és egy interaktív táblát is kihoztunk, 
illetve egy projektort, amiben sajnos az izzó ki van égve. Pénteken lesz egy jótékonysági estünk, aminek a 
bevételétből szeretnénk egy új izzót vásárolni. Az iskola költségvetése biztosítva van, de vannak olyan dolgok, 
amik a költségvetésbe nem férnek bele. Az egyik projektorunkat a középiskolások rontották el, mert ők 
használták, és a mai napig teljesen ingyen használják a tornatermünket is. Az esetlegesen keletkezett károkat nem 
fizetik meg az iskolánk felé. Semmiféle szerződés nincs a két iskola között, a rétsági képviselő-testület most 
próbálja szorgalmazni. A pénteki bevétel elsődleges célja a projektor izzó megvétele, illetve az iskolarádió 
újraindítása. Egy modern berendezést szeretnénk vásárolni, illetve a meglévőt felújítani. Ezt tervezzük, aztán 
majd meglátjuk, hogy mit sikerül megvalósítani. 
Mi az, amit az iskolától kell kérni? Én azt gondolom, hogy az Évike nagyon jól tudja, mi az, ami az iskola 
kötelessége. Bármit, amit eddig kért – anyagszükségleteket – mindenféle készülés, műsor előtt, mi azt 
biztosítottuk részükre, és a továbbiakban is így lesz. A tolmácsi képviselő-testület az iskolát, csak mint épületet 
működteti. Én így tudom. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez így is van. 
 
Borosné Gellai Katalin igazgató 
Akkor jól tudom, köszönöm szépen.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Végig olvastam a beszámolót, és tartalmasnak tartom. Dicséret illeti meg a nevelőket az elért eredményekért. Az 
iskola bútorzata, lábazata: felírtam magamnak, hogy fel kellene mérni, mert eddig nem igazán költöttünk ilyen 
dolgokra. Figyeljünk oda, hogy legalább az állagát megóvjuk, vagy egy kicsit előrébb vigyük a kornak megfelelő 
szintre. Tényleg ne csak a tisztasági meszelést oldjuk meg, hanem jobban figyeljünk oda az épületre. Én úgy 
érzem, hogy a tanárok nagyon odafigyelnek az ott tanuló gyermekeinkre. 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Valóban nagyon jó volt az óvoda és az iskola beszámolója is. A költségvetésben nekem a kiadás és a bevétel 
között elég nagy differencia van. Ez nekem így nem világos. 
 
Ivanics Andrásné tagintézmény vezető 
Ez a 9.859.000 Ft a rétsági intézménynél betervezett Tolmácsra eső kiadás. Tehát a bér, és ennek egyéb vonzata, 
illetve a dologi kiadás is benne van. A Tolmács Önkormányzatnál pedig az étkeztetési bevétele, kiadása és a 
dologi kiadások. A különbözet pedig a központi kiadásból ennyi hiányzik. A tényleges mutató szerinti maradvány 
378.675 Ft, még ennyit kellene fizetni Tolmácsnak, illetve az 1.600.000 Ft-ot, de ez benne van a kilencmilliós 
bevételben. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Köszönöm. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Már bocsánat, hogy ezt mondom, de az iskolának nincs hivatalos költségvetése, mert Tolmács Község 
Önkormányzata nem fogadta el, de még Bánk sem. Ez már évek óta így megy sajnos. Szerintünk pluszos a 
költségvetés a rétsági iskolával kapcsolatosan, mert az iskolabuszt máshová könyvelik, miközben az is ide 
gondolandó.  
Egyetértek azzal, hogy tartalmas beszámolót készítettek. Az újításokkal kapcsolatban annyit tudok mondani, 
hogy saját költségvetésből nem igazán fog menni. Gondolok itt a padozatra, és a padok cseréjére. 
 
Ivanics Andrásné tagintézmény vezető 
Én inkább a szekrényekre gondolok.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Arra kérem az igazgató asszonyt és a tagintézmény vezetőt, hogy ha lehetne, pályázatot kellene keresni a bútorok 
beszerzésére, mert önerőből nem fog menni. A pályázathoz viszont biztosítanánk az önerőt. Annak idején, amikor 
kiírtuk a pályázatot a tagintézmény vezetői állásra, volt olyan pályázó, aki leírta, hogy vannak kapcsolatai, és 
pályázatok útján próbálna beszerezni sok dolgot, például hogy német iskolákban 4 évente cserélik le a 
berendezéseket, és ha valakinek van ismeretsége, kapcsolata, onnan is meg lehetne oldani a bútort, ha kell, még el 
is megyünk érte. Szívesen venném Éva, ha keresnél pályázatokat, mert önerőből nem fog menni. Felújítás van 
tervezve nyárra az iskolánál és az óvodánál is, és szóba fog jönni az olajlábazat újrafestése, kijavítása. 
 
Borosné Gellai Katalin igazgató 
Említette Polgármester Úr a pályázatokat, most egy tehetséggondozói pályázaton dolgozunk. Önök is tudják, 
hogy ezek a pályázatok olyan bonyolultak, és annyira szerteágazók, hogy egy iskola önmaga már nem is tudja 
megoldani. Pályázatírót fogadtunk föl. Én figyelem a pályázati kiírásokat, de jelenleg más jellegű pályázatot nem 
találtam. Mi Rétságon 1-1 osztály bútorzatának a felújítását kértük minden évben vagy legalább kétévente 1-et. 
2013. januárjától már nem is nagyon akarnak az önkormányzatok az iskolákkal foglalkozni, mert arra várnak – 
ezt szinte minden héten megkapom - hogy az állam átvegye az iskolák fenntartását, kezelését, pedig most úgy néz 
ki a dolog, hogy az épületek fenntartása, költsége továbbra is az önkormányzatokat terhelné majd. A pedagógus 
kollektívát veszi át az állam és a szakmai feladat irányítását. Én nem hiszem, hogy jobban járna valamelyik 
önkormányzat is, mint ahogy most jár, de nagyon zavaros az ügy, és mindenki a saját javára szeretné ezt 
felhasználni. Az igazság az, hogy semmi konkrétumot nem tudunk. Én azt szeretném, hogy Rétság, Bánk és 
Tolmács önkormányzatai megpróbálnának a gyerekek érdekében úgy munkálkodni, hogy mindenki elégedett 
legyen. Köszönöm szépen! 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja az iskola beszámolóját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
40/2012. (V.29.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Ivanics Andrásné 
tagintézmény-vezető által készített és megtartott, Rétság Általános Iskola Tolmácsi 
Tagintézményének 2011/2012. évi működéséről, az oktatási és gazdálkodási 
tevékenységéről, valamint a 2012/2013. tanév előkészületeiről, az iskolai nyári 
szünet idejéről és a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatokról 
szóló beszámolót. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:   - 

 
 
Borosné Gellai Katalin igazgató 
Szeretném meghívni Önöket pénteken 17.30 órakor kezdődő jótékonysági estünkre. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönjük a meghívást! 
 
 
Borosné Gellai Katalin igazgató, Ivanics Andrásné tagintézmény vezető, és Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna 
óvodavezető távozott a testületi ülésről. 
 
 
 
3. Napirend Beszámoló Tolmács község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról (rendőrségi éves beszámoló) 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztéshez van-e hozzászólás, vélemény? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja a rétsági Rendőrkapitányság beszámolóját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
41/2012. (V.29.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács község közbiztonsági 
helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló, Rétsági 
Rendőrkapitányság által előterjesztett beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   - 

 
 
 
4. Napirend Beszámoló a Tolmács Polgárőr Egyesület működéséről, Tolmács közbiztonsági 

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról, elszámolás az önkormányzat 2011. évi támogatásával 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdezem Szilvit, van-e szóbeli kiegészítésed? 
 
Varsányi Péterné a Polgárőr Egyesület Elnöke 
Nagyon kevesen jöttek el a tisztasági napra, szinte csak a polgárőrök és a nyugdíjas klub. Az általam pártfogolt 
fiatalokat és az iskolásokat – és az iskolások által a szülőket – is be kellene vonni, így eljönne a falu apraja-
nagyja, hiszen ez az egész falu érdeke. 
A beszámolóban írtam a Kistérségi Polgárőr hétpróbáról, ami nyilvános lenne, részt vehetnének rajta a fiatalok is, 
az ifjúsági klub, a nyugdíjas klub, tehát bárki. Mindenkit szeretnék bevonni, és kérném az önkormányzat 
támogatását, akár anyagi, akár természetbeni támogatást, ha lehet. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Időpontot lehet már tudni? 
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Varsányi Péterné a Polgárőr Egyesület Elnöke 
Elviekben úgy volt, hogy június, de nagyon rövid lett volna a határidő, és most úgy néz ki, hogy július eleje. A 
kistérségből is érkeznének a polgárőrök és a hozzátartozóik. Ez a falu hírnevét is növelné. Ilyen még nem volt, én 
vagyok a kezdeményező, és vándorkupában gondolkodom. 
Az egyik pártfogolt fiatalommal ismételten baj van. Próbáltam beszélni a szülőkkel is, de úgy látszik, ez nem 
működik. Megvárok még egy „botlást”, és aztán mehet a büntetőeljárás. Én nem fogom miatta tartani a hátam. 
Különben én azt vettem észre, hogy nem a gyerekek szemetelnek a buszmegállóban, hanem a felnőttek. 
A fiatalokkal le szeretnénk festeni a kutat is. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó ötletnek tartom, hogy az iskolásokat is be kell vonni a környezetvédelmi napba. A pártfogoltaddal 
kapcsolatban a fülembe jutott, hogy több ember fontolgatja, hogy kihívják rá a rendőröket, mert le-föl 
száguldozik a robogóval bukósisak nélkül, és nem számít neki, hogy kisgyerekek vannak körülötte. Már rá is 
szóltunk, hogy fejezze be, de semmi.  
 
Varsányi Péterné a Polgárőr Egyesület Elnöke 
A múltkor én is leszállítottam Őket a robogóról, és mondtam nekik, hogy a szülők fogják a büntetést fizetni. Nem 
veszik komolyan a figyelmeztetést. Kicsi gyerekekkel is száguldozik. Az édesanyjának is szóltam, mindenre 
annyi volt a válasz, hogy „Jó, jó, jó”. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A buszmegállóban valóban nem csak tolmácsi fiatalok szoktak tartózkodni, mert a múltkor azt tapasztaltam, hogy 
– szerintem – rétsági fiatalokkal van tele a buszmegállónk, és ott futballoztak. A focinak is megvan a maga helye 
nem biztos, hogy a buszmegálló erre a legalkalmasabb. 
 
Csehek József képviselő 
Én szóltam nekik, amikor láttam ezt. 
 
Varsányi Péterné a Polgárőr Egyesület Elnöke 
Nemrég volt egy magánszervezésű rendezvény a csarnokban, és akkor is volt egy kis gondunk – mármint a 
polgárőröknek – a meghívott vendégekkel. Úgy kellett Őket elkísérnünk a falu határáig. Kaptunk fenyegetést is, 
közölte az egyik fiatal, hogy Ő úgyis fog valami bajt csinálni. Ha valami káreset történik, már lehet gondolni, 
hogy ki tette. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Kistérségi Polgárőr hétpróbát a Közösségi Házban egyeztesd le az Orsival, és ha van már konkrétum, akkor 
leülünk hárman és egyeztetünk, hogy tényleg mi az, amiben tudunk segíteni. 
A fiatalok június 9-ére szervezték meg a kastélykert kitakarítását, ezt Ők szervezték maguknak. Úgy néz ki, hogy 
lesznek vagy 20-an 30-an. Szerintem valami elindult a fiatalok körében. Az iskolások bevonását én is jó ötletnek 
tartom. 
 
Varsányi Péterné a Polgárőr Egyesület Elnöke 
Az egyik fiatal szólt nekem, hogy szeretnének éjszakai vetélkedőt rendezni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Éjszakai túrát? 
 
Varsányi Péterné a Polgárőr Egyesület Elnöke 
Igen. És hogy tudnánk-e biztosítani a helyszínt? Természetesen tudjuk, és minden állomásra biztosítunk embert.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az iskolások bevonását a tisztasági napra úgy kellene hirdetni, hogy a szülővel együtt. 
 
Varsányi Péterné a Polgárőr Egyesület Elnöke 
Igen, ezt így gondoltam. 
 
Csehek József képviselő 
Az elszámolás nálam van, ezt le fogom adni, a polgárőrségét és a sportét is. 
 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 



Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete  7/2012. (V.29.) jegyzőkönyve 

 8

Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja a Tolmácsi Polgárőr Egyesület működéséről, Tolmács közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
42/2012. (V.29.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács község közbiztonsági 
helyzetéről, és a Polgárőrség 2011. évi támogatásával történő elszámolásról szóló, 
Varsányi Péterné Polgárőr Egyesület elnöke által írásban benyújtott beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   - 
 

 
 
5. Napirend  Beszámoló a Sportegyesület 2011. évi tevékenységéről és elszámolás a 2011. évi 

önkormányzati támogatással, 2012/2013. évi koncepció 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Károly! Van szóbeli kiegészítésed? 
 
Hajnis Károly Sportegyesület Elnöke 
Igen. El szeretném mondani, hogy a kastélykert kitakarításában részt vesznek a sportolóink is. Lesz az SE-nek 
egy évadzáró bankettje, amire tisztelettel meghívom a képviselő-testületet és a körjegyző asszonyt. A 
hulladékszedési napon valóban kevés sportoló vett részt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bocsánat! Nem volt sportoló! És én hiányolom Őket, mert minden civil szervezet képviseltette magát csak a 
sportolók nem. 
 
Hajnis Károly Sportegyesület Elnöke 
Szombati napon sokan dolgoznak. Én is azért nem voltam, mert túlóráztam. Van, aki polgárőr is, és sportoló is. 
Tolmács SE az évadot a középmezőnyben zárta, bár lehettünk volna előbbre is, de az utolsó meccset 
elszerencsétlenkedtük. 
Lehet pályázatot benyújtani pályafelújításra, amihez 30% önrészt kellene biztosítani, és ehhez kellene az 
önkormányzat támogatása, szerintem ez az idén már nem fog menni. Van-e valakinek kérdése? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az SE beszámolójában alapítványi támogatásként 60.000 Ft szerepel, míg az alapítvány beszámolójában 160.000 
Ft van kimutatva. Most melyik a valódi támogatás? 
 
Hajnis Károly Sportegyesület Elnöke 
Mi nyáron 60.000 Ft támogatás kaptunk az alapítványtól. Mondták, hogy ha esetleg kell még támogatás, 
szólhatunk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem ez úgy van, hogy a 160.000 Ft támogatásba benne van a falunapi sport nap, mert arra 100.000 Ft-ot 
kaptunk az alapítványtól, és a kettő összege teszi ki a 160.000 Ft-ot. Ott voltam a kuratórium ülésén, amikor ezt 
megszavazták.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Köszönöm! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A sportolók könyvelője jelezte felém, hogy keressetek másik könyvelőt, mert Ő ezt már nem tudja vállalni. Sok a 
munkája, és ez miatt is nem vállalja már tovább. Van egy pár könyvelő a faluban, akit meg tudtok kérni. 
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További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja a Sportegyesület 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
43/2012. (V.29.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács Sportegyesület 2011. 
évi támogatásával történő elszámolást valamint a sportegyesület tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   - 

 
 
 
6. Napirend Beszámoló a Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tudott megjelenni senki sem az alapítvány részéről. A Kriszti a kérdésére azt hiszem, megkapta a választ. 
Ha valakinek kérdése van, én szívesen válaszolok rá. Ami pénzmozgás volt az alapítvány számláján, az szinte 
mind a pályázatok miatt történt, illetve a falunap miatt. Az idei falunapon szereplő zenekart is az alapítvány fogja 
finanszírozni. 
 
Hajnis Károly Sportegyesület Elnöke 
Meg szeretném kérdezni, hogy a tavalyi 60.000 Ft-os támogatáshoz képest az idén mennyire számíthatunk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt a kuratórium fogja eldönteni. 
 
Csehek József képviselő 
Adjátok be az igényt, mert hamarosan lesz kuratóriumi ülés. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amikre az alapítvány pályázott és nyert, azok a beruházások mind lezárultak, ki lett minden fizetve. Amit 
kölcsönöztünk az alapítványnak kétmillió forintot, annak elküldtük a végelszámolását. Rendre mennek a dolgok.  
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja a Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
44/2012. (V.29.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács Kultúrájáért és 
Sportjáért Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   - 

 
 



Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete  7/2012. (V.29.) jegyzőkönyve 

 10

7. Napirend  A hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló 
önkormányzati rendelet 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e hozzászólás, kérdés? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Eddig számítottunk fel díjat házasságkötésnél? Ez teljesen újdonság? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Eddig nem számítottunk fel díjat, de most január 1-jétől kötelező meghatározni ezekért a plusz szolgáltatásokért 
fizetendő díj összegét, ugyanis csak a munkaidőn illetve hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért kell díjat 
fizetni. A munkaidőben, hivatali helyiségben történő házasságkötésért nem kell fizetni ez után sem. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A tornaterem hivatali helyiségnek számít? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ez most a testületen múlik, hogy mit nevez ki hivatalos házasságkötő helyiségnek. Szóba jöhet a faluház 
tanácskozó terme, vagy itt a közösségi ház nagyterme. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szerintem itt a közösségi ház. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, az IKSZT ház rendezvényterme. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én sokallom az összegeket! Úgy is olyan kevés házasulandó pár van, aki itt köt házasságot. Én nem gondolom 
azt, hogy pénzt kéne kérnünk érte. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De kell! Meg kell határoznunk. 
 
Dudás Gergely alplgármester 
Az anyakönyvvezetőnek, ha a munkaidőn túl tart meg egy esküvőt, akkor ezt anyagilag honorálni kell.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az egy külön dolog. 
 
Dudás Gergely alplgármester 
Fordult már elő ilyen egyáltalán?  
 
Torma Andrea körjegyző 
Általában munkaidőn kívül, szombaton vannak az esküvők, de arra még nem volt példa, hogy a hivatalos 
házasságkötő termen kívül történjen a házasságkötés. Ha mostantól valaki itt a közösségi ház 
rendezvénytermében szombaton szeretne házasságot kötni, akkor 5.000 Ft-ot kell fizetni, amiben benne van a 
rezsiköltség, meg az anyakönyvvezető juttatása. Az anyakönyvvezető nem csak azt a fél órát tölti ezzel, amíg a 
szertartás tart, hanem előtte, utána van ezzel teendő. Arról nem is beszélve, hogy az ide utazása is idő, és költség. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez így van! Én még keveseltem is ezt a díjat. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó, hát ha azt vesszük, hogy vannak helyek, ahol 50.000 Ft-ot kérnek el azért, hogy A-ból B-be átviszik az 
anyakönyvet, akkor ez nem sok. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ilyen esetben a kockázatot is meg kell fizetni, mert ez az egy szem példány van belőle, és ha ez sérül, akkor az 
nagy veszteség, és nagy munka pótolni. 
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További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja a hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről szóló önkormányzati 
rendelet-tervezetét, úgy, hogy a hivatali helyiség a Közösségi ház rendezvényterme, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a következő 
rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 9/2012. (V.29.) 
önkormányzati rendelete 
 
a hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
 
8. Napirend  Vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A napirendhez van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Gyakorlatilag itt arról van szó, amiről legutóbb is beszéltünk, hogy van egy csomó olyan rendelet, amit meg kell 
vizsgálni, hogy ütközik-e egy felsőbb szabályozással? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Egy új törvényt hoztak a nemzeti vagyonról, amiben több olyan új szabályozás is van, ami rendelet alkotási 
kötelezettséget, illetve a meglévő rendelet felülvizsgálatát teszi szükségessé. Ez alapján mi inkább egy új rendelet 
megalkotását javasoljuk, mintsem a régi módosítását. 
 
Dudás Gergely alplgármester 
A 9.§-ban szerepel, hogy a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza a 90 napot meg nem haladó 
pénzeszköz lekötésére. Nem tudom, hogy ez alatt a 90 nap alatt mit lehet? Kölcsönt tudok adni valakinek? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem. Ez csak pénzlekötést tesz lehetővé, tehát a polgármester jogosult lenne az éppen szabad pénzeszközeinket a 
bankszámlán 90 napot meg nem haladó időre lekötni, ami magasabb kamatot jelent, mintha lekötés nélkül lenne a 
számlánkon. 
 
Dudás Gergely alplgármester 
Banki lekötést? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 90 napon túl nem köthetek le pénzt. 
 
Dudás Gergely alplgármester 
Gyakorlatilag leírjuk azt, amit most is csinálunk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, most is élni szoktunk a pénzlekötés lehetőségével. 
10 millió forint fölött tulajdonjogot csak versenytárgyalás útján lehet átruháznunk. Van a forgalomképtelen 
törzsvagyon és a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon. Olvastátok a felsorolást, hogy mit hova soroltunk be. 
Ide esetleg szeretnétek-e még betenni valamit? 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja a vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) 
önkormányzati rendelete 
 
az Önkormányzat vagyonáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

 
9. Napirend  Helyi szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megkérem a körjegyző asszonyt, hogy fejtse ki, miről is van szó tulajdonképpen. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Április 15-én hatályba lépett az új szabálysértési törvény, amely kimondja, hogy önkormányzati rendeletben már 
nem lehet szabálysértésekről rendelkezni. Nem lehet szabálysértésnek minősíteni bizonyos cselekményeket, csak 
törvény rendelkezhet szabálysértésről. Ez a törvény úgy rendelkezik hogy május 31-ig hatályon kívül kell 
helyezni a helyi rendeletekben szabályozott szabálysértési rendelkezéseket. Az április 15. és május 31. közötti 
átmeneti időszak azért érdekes, mert még benne lehetett a rendeletünkbe a szabályozás, hiszen nekünk május 31-
ig kell hatályon kívül helyezni, ugyanakkor a törvény azt mondja, hogy nem lehet eljárni csak törvényben 
szabályozott szabálysértés ügyben. Ezért utasította el a Kormányhivatal a jogtalan címerhasználattal kapcsolatos 
feljelentésünket. 
A rendelet-tervezetben szerepel a helyi építészeti értékek védelméről szóló rendeletünknek egy módosítása, 
ugyanis tévedésből a rendelet szakaszai el lettek számozva, ez kerülne most javításra. Szintén ez a rendelet 
módosítaná a helyi közművelődési rendelet több szakaszát, annak érdekében, hogy ebben a rendeletben 
megjelenjen az új közösségi ház is, mint kulturális és művelődési feladat színtere. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Hát, amit törölni kell, azt törölni kell. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja a helyi szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, és egyes más rendelkezések 
módosításáról szóló rendelet-tervezetünket, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 11/2012. (V.29.) 
önkormányzati rendelete 
 
az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések 
hatályon kívül helyezése, és egyes önkormányzati rendelkezések módosítása 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

 
10. Napirend  A kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ennek a rendeletnek az a lényege, hogy itt kerül meghatározásra, hogy milyen magatartásokat sorolunk a kirívóan 
közösségellenes magatartás kategóriájába, amit 50.000 Ft-ig terjedő bírsággal lehet sújtani. Az itt szereplő 
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cselekmények az előzőekben hatályon kívül helyezett szabálysértési rendelkezéseket nagy részét tartalmazza.  
Egyedül a korábbi állattartási szabálysértés nem jelenik itt meg,  egyrészt azért, mert e témában nagyon sok 
felsőbb jogszabály rendelkezik az állattartásról és az ezekhez tartozó szankciókról, és annak érdekében, hogy a 
helyi rendeletünk ne ütközzön felsőbb jogszabállyal, itt csak az egyértelmű magatartásokat gondoltam rögzíteni. 
 
Dudás Gergely alplgármester 
Azt javaslom, hogy fogadjuk el a tervezetet. Az én emlékezetem óta ilyesmiért még nem kellett a faluban 
bírságolni. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezetünket, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének  
12/2012. (V.29.) önkormányzati rendelete 
 
a kirívóan közösségellenes magatartásokról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
 
11. Napirend Szervezeti és Működési Szabályzat Módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szintén technikai jellegű a módosítás.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez egy pénzügyi témájú változás. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelet-tervezetet, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének  
13/2012. (V.29.) önkormányzati rendelete 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
 
12. Napirend  A Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez is egy technikai jellegű módosítás.  
 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja a Körjegyzőség Alapító Okiratának előterjesztett módosítását, és a határozati javaslatot, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
45/2012. (V.29.) Képviselő – testületi határozat  
 
Bánk és Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. § (1) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) 
alapító okiratot adják ki: 

 
 

BÁNK-TOLMÁCS KÖRJEGYZŐSÉG 
Alapító Okirata 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 

1. A költségvetési szerv megnevezése: 
Bánk-Tolmács Körjegyzőség 

2. A költségvetési szerv székhelye:  
2653 Bánk, Hősök tere 11. 

 
3. Körjegyzőség telephelye: 

Bánk-Tolmács Körjegyzőség Tolmácsi Kirendeltsége  
2657 Tolmács, Sport utca 1. 

 
4. Alapítók neve: 

1.) Bánk Község Önkormányzata 
2653 Bánk, Hősök tere 11. 
 

2.) Tolmács Község Önkormányzata 
2657 Tolmács, Sport u. 1. 

 
5. Az alapítás időpontja: 2008. január 1. 

 
6. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: 

Bánk Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
2653 Bánk, Hősök tere 11. 
Tolmács Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
2657 Tolmács, Sport u. 1. 

7. Az alapítás célja, jogszabályban meghatározott közfeladata  

Az önkormányzat működésével, valamint a jogszabályban előírt helyi közigazgatási 
feladatok ellátásával, döntésre való előkészítésével és végrehajtásával, közhatalom 
gyakorlásával, az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának bonyolításával, 
nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása. 
 

8. A költségvetési szerv alaptevékenysége 
8.1 A hatáskörébe utalt közigazgatási ügyek döntés előkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátása. 
8.2 Hatósági, jogi-, pénzügyi és kommunális tevékenység végrehajtása. 
8.3 Az egészségügyi, oktatási, igazgatási intézmények és szakfeladatok tervezési, 

gazdálkodási, nyilvántartási, beszámolási és ellenőrzési feladatainak ellátása. 
8.4 Az önállóan működő intézmények költségvetés szerinti finanszírozása, tervezési, 

gazdálkodási, nyilvántartási, beszámolási  tevékenységének koordinálása, ellenőrzése. 
8.5 Az önkormányzati intézmények üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával 

kapcsolatos feladatok ellátása. 
 8.6  Településfejlesztési, köztisztasági és parkgondozási feladatok ellátása. 
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Szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége 

 
Szakfeladatok 

száma megnevezése 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
841114 Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
841173 Statisztikai tevékenység 
841238 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása 
882111 Aktív korúak ellátása 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882202 Közgyógyellátás 
 

9. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége 
A Körjegyzőség vállalkozási tevékenységet nem folytat.  

 

10. A költségvetési szerv működési köre (illetékessége): Bánk Község közigazgatási területe 
és Tolmács Község közigazgatási területe 
 

11. Irányító szerv neve, székhelye:  
Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete és 
(székhely: 2653 Bánk, Hősök tere 11.) 
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testülete 
(székhely: 2657 Tolmács, Sport u. 1.) 
 

12. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása 
- Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
- Önálló jogi személy 
 

13. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje 
A költségvetési szerv (Körjegyzőség) egyszemélyi felelős vezetője a körjegyző. A 
körjegyzőt Bánk és Tolmács Önkormányzat képviselő-testületei közös képviselő-testületi 
ülésen, nyilvános pályázat útján határozatlan időre nevezik ki. A körjegyző tekintetében az 
egyéb munkáltatói jogokat Bánk Község Polgármestere gyakorolja, Tolmács Község 
Polgármesterének egyetértésével. Bánk község Önkormányzat polgármesterének 
akadályoztatása esetén az egyéb munkáltatói jogokat Tolmács Község Önkormányzat 
polgármestere gyakorolja. 
 

14. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira alapvetően a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény szabályai érvényesek, köztisztviselőként, közszolgálati 
ügykezelőként kerülnek foglalkoztatásra. A költségvetési szerv egyes feladatait megbízási 
jogviszony útján is elláthatja. 
 

15. Körjegyzőség gazdálkodása 
Alaptevékenységét az irányító szervek által évente megállapított költségvetés alapján látja 
el. 
A bankszámla feletti rendelkezés a körjegyző és a költségvetési szerv körjegyző által 
felhatalmazott köztisztviselőjének együttes aláírásával történik. 
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A jóváhagyott költségvetést érintő kötelezettségvállalásra, utalványozásra, ellenjegyzésre a 
belső szabályzatban meghatározott személyek jogosultak. 
 

16. A feladatellátást szolgáló vagyon 
A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapítók tulajdona. A vagyon feletti rendelkezési 
jogosultság az alapítókat illeti meg.  
Bánk Község Önkormányzata a Bánk-Tolmács Körjegyzőség székhely feladatai ellátásához 
rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képező 2653 Bánk, Hősök tere 11. szám alatti (146  
helyrajzi számú) ingatlant és az ingatlanban található valamennyi, leltári nyilvántartásban 
szereplő kisértékű tárgyi eszközt. 
Tolmács Község Önkormányzata a Bánk-Tolmács Körjegyzőség Tolmácsi 
Kirendeltségének feladatai ellátásához rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képező 2657 
Tolmács, Sport utca 1. szám alatti (76 helyrajzi számú) ingatlant és az ingatlanban található 
valamennyi, leltári nyilvántartásban szereplő kisértékű tárgyi eszközt. 
 

17. Hatályba léptető rendelkezések: 
Jelen módosítás hatályba lépésének időpontja: 2012. június 1. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bánk-Tolmács Körjegyzőség 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és a képviselő-testület 
jóváhagyására vonatkozó záradékkal ellássa. 
 
Határidő: 2012. június 1. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
13. Napirend  Tolmács-Bánk Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szintén technikai jellegű módosítás, ami a szakfeladatok módosulása miatt szükséges. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja a Tolmács-Bánk Óvoda Alapító Okiratának előterjesztett módosítását és a határozati javaslatot, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
46/2012. (V.29.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács és Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról 
szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 3. § (2) bekezdés alapján az óvodai nevelésről való gondoskodás 
ellátására alapított Tolmács-Bánk Óvoda közoktatási intézmény alapító okiratát 
felülvizsgálta és 2012. július 1-jei hatályba lépéssel az alábbiak szerint módosítja, illetve az 
alábbi egységes szerkezetű tartalommal fogadja el 
 

TOLMÁCS - BÁNK ÓVODA 
Alapító Okirata 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
1. A költségvetési szerv megnevezése: 

Tolmács-Bánk Óvoda 
 

2. A költségvetési szerv székhelye: 
2657 Tolmács, Sport u. 1. 
 

3. A költségvetési szerv telephelye, tagintézménye:  
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Tolmács – Bánk Óvoda Törpe Tagóvodája 
2653 Bánk, Kis utca 1. 
 

4. Alapítók és fenntartók neve, székhelye:  
1.) Bánk Község Önkormányzata 
2653 Bánk, Hősök tere 11. 
 
2.) Tolmács Község Önkormányzata 
2657 Tolmács, Sport u. 1. 

5. Az alapítás időpontja: 1995.01.01 
6. Az alapítás célja, a költségvetési szerv közfeladata:  

Az önkormányzat számára jogszabályban előírt óvodai nevelés és a gyermekek napközbeni 
ellátása a hatályos jogszabályok és a nevelési program szerint. 
 

7. A közoktatási intézmény típusa: óvoda 

8. Az intézmény alaptevékenysége: 

Bánk és Tolmács községben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 
valamint a személyi és tárgyi feltételek megléte esetén más településen állandó lakóhellyel 
rendelkező óvodáskorú gyermekek nevelése, napközbeni ellátása, fejlesztő és felzárkóztató 
foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű és arra rászoruló gyermekek részére, 
felkészítés az iskolai oktatásra. 
Szakágazat: 851020 Óvodai nevelés 

 
Szakfeladatok 

száma megnevezése 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

 
Ezen belül:  
 a többi óvodás gyermekkel együtt nevelhető, oktatható, sajátos nevelési igényű 

gyermek óvodai nevelése – aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye 
alapján:  
-966 testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

-  a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd. 

 Törpe Tagóvodában: szlovák nemzetiségi nyelvű nevelési-oktatási feladatok. 

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: egy csoportba a maximálisan 
felvehető gyermeklétszám 25 fő; a tolmácsi intézmény és a bánki tagintézmény 1-1 
csoporttal működik. Tagozati elkülönítés nincs a közoktatási intézményen belül. 
 

9. Az intézmény vállalkozási tevékenysége 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
 

10. A közoktatási intézmény működési köre (illetékessége): Bánk Község közigazgatási 
területe és Tolmács Község közigazgatási területe 
 

11. Irányító szerv neve, székhelye:  
Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete és 
(székhely: 2653 Bánk, Hősök tere 11.) 
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testülete 
(székhely: 2657 Tolmács, Sport u. 1.) 
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12. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása 
- Önállóan működő költségvetési szerv  

Pénzügyi-gazdasági feladatait Bánk-Tolmács Körjegyzőség (2653 Bánk, Hősök tere 11.) 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.  

- Önálló jogi személy 
 

13. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:  
Az intézményt (Tolmács-Bánk Óvoda) egyszemélyi felelős vezető, az intézményvezető 
(óvodavezető) irányítja és vezeti.  
Az intézményvezetőt Bánk Község Önkormányzat és Tolmács Község Önkormányzat 
képviselő-testületei nyilvános pályázat útján határozott időre bízzák meg. Az 
intézményvezető tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Tolmács Község Polgármestere 
gyakorolja. Tolmács Község Önkormányzat polgármesterének akadályoztatása esetén az 
egyéb munkáltatói jogokat Bánk Község Önkormányzat polgármestere gyakorolja. 
 

14. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira alapvetően a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szabályai érvényesek, közalkalmazottként kerülnek 
foglalkoztatásra. Az intézményben nem közoktatási feladatot ellátó foglalkoztatottak a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint kerülnek foglalkoztatásra.  A 
költségvetési szerv egyes feladatait megbízási jogviszony útján is elláthatja. 
 

15. Az intézmény gazdálkodása: 
Az intézmény alaptevékenységét Bánk Község Önkormányzat és Tolmács Község 
Önkormányzat képviselő-testületei által évente megállapított, elsősorban szakmai célú 
költségvetési kerettel látja el. 
A jóváhagyott költségvetési keret erejéig történő kötelezettségvállalásra és szakmai 
teljesítésigazolásra az intézményvezető (óvodavezető), illetve a Tagintézmény tekintetében 
a Tagintézmény vezető is jogosult.  
 

16. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Tolmács Község Önkormányzata a Tolmács-Bánk Óvoda székhely feladatai ellátásához 
rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képező 2657 Tolmács, Tolmácsi út 106. szám alatti 
(349/1 helyrajzi-számú) ingatlant és az ingatlanban található valamennyi, leltári 
nyilvántartásban szereplő kisértékű tárgyi eszközt. 
Bánk Község Önkormányzata a Tolmács-Bánk Óvoda Törpe Tagóvodája feladatai 
ellátásához rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képező 2653 Bánk, Kis utca 1. szám alatti 
(273 helyrajzi-számú) ingatlant és az ingatlanban található valamennyi, leltári 
nyilvántartásban szereplő kisértékű tárgyi eszközt. 
 

17. A vagyon feletti rendelkezés joga: 
A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapítók tulajdona. A vagyon feletti rendelkezési 
jogosultság a tulajdonosokat illeti meg.  
 

18. Hatályba léptető rendelkezések: 
Jelen módosítás hatályba lépésének időpontja: 2012. július 1. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tolmács-Bánk Óvoda 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja, és a képviselő-testület 
jóváhagyására vonatkozó záradékkal ellássa. 
 
Határidő: 2012. július 1. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
14. Napirend  Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

beszámoló 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e kérdés, hozzászólás? 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem gondoltam volna, hogy ennyi családot és ennyi gyereket érint a faluba. Nagyon meglepődtem! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Meg hogy ennyi pénzt jelent! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Sajnos az utóbbi időben megszaporodott az ellátottak és gondozottak száma. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
47/2012. (V.29.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról szóló 
beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   - 

 
 
 
15. Napirend  Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt a beszámolót is olvastátok, és gondolom ezen is meglepődtetek. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Igen. Olyan kérdésem lenne, hogy ez az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság mit jelent? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Akinek nincsen biztosítási jogviszonya, és a jogszabályban meghatározott jövedelemhatár alatti jövedelemmel 
rendelkezik, annak megállapításra kerül szociális alapon jogosult az egészségügyi szolgáltatásra, tehát hogy 
kapjon egészségügyi ellátást. Ez egy évre szól, és az orvos ez alapján ellátja. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
48/2012. (V.29.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 
szociális ellátásairól szóló 2011. évi beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    - 

 
 



Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete  7/2012. (V.29.) jegyzőkönyve 

 20

16. Napirend  Orvosi ügyelet működtetése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e kérdés, vélemény, más javaslat? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az orvosi ügyelet a környékben 35 millió forintba kerül. Lakosság arányában 7.847 ezer Ft-ot, éves szinten pedig 
nekünk 283 ezer Ft-ot jelentene ez. 2011-ben 293.000 Ft-ot fizettünk 740 fő után. Nekünk akkor jobb lenne az évi 
283 ezer Ft, nem? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Arról van szó, hogy most a balassagyarmati kórház által működik az orvosi ügyeleti rendszerünk. A meglévő 
megállapodás alapján 2011-ben a mi önkormányzatunk a lakosság arányában 293.000 Ft-ot fizetett. A 
megállapodás szerint minden lakos után 33 Ft-ot fizetünk, és 740 fő lakossal kalkuláltak Ők, ki tudja mikori 
állapot alapján, ezért mindig ezt számlázzák nekünk, és ez alapján rendszeresen fizetünk. Ezen az alapdíjon kívül 
minden tolmácsi kiszállás után leszámláznak100 Ft-ot, és így jött ki tavaly a 293.000 Ft. Most jelenleg egyelőre 
még ugyanígy fizetünk, mint tavaly, amíg a balassagyarmati kórház üzemelteti az ügyeletet. Most újra akarják 
szervezni a rendszert, ezt vette kézbe a rétsági önkormányzat, és kalkuláltak, hogy mennyibe kerülhetne, ha mi 
tartjuk fönt a rendszert. Nem tudom pontosan, de gondolom, valamilyen tapasztalati adat alapján úgy kalkulálták, 
hogy ez megközelítőleg évi 35 millió forint. Lehet, hogy megkérdezték a balassagyarmati kórházat, hogy 
mennyibe jön ki éves szinten ez a rendszer. A lényeg, hogy abból indultak ki, hogy ez kb. évi 35 millió Ft. Ehhez 
kapnak az államtól, az OEP-től a lakosok után meghatározott normatív támogatást, megközelítőleg 27 millió Ft-
tal számoltak. A fennmaradó részt – 7,8 millió Ft - az önkormányzatoknak kell bele rakni. Ez az az összeg, amit 
az összes önkormányzatnak biztosítani kell, hangsúlyozom, a mostani kalkuláció szerint. Ezt az összeget akarják 
az önkormányzatok között lakosságarányosan szétosztani. Ha megnéztük, hogy nálunk január 1-jén 743 fő volt a 
lakosság, de Ők ehhez képest a számításaikban 774 fővel számoltak. De ez már részletkérdés lesz, mert egyrészt 
nem tudjuk, hogy pontosan mennyi is lesz az üzemeltetés költsége, hisz nem biztos, hogy 35 millió, ez majd a 
közbeszerzési ajánlatok alapján derül ki. Ez a számítás tehát csak egy kalkulált nagyságrendet akar mutatni, ami 
szerint Tolmácsnak évi kb. 283 ezer Ft-ot kellene fizetni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ma csak a csatlakozásról kell dönteni, nem? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Így van. Azért kalkuláltak valamilyen összeget, hogy mégis tudjuk, hogy anyagilag mit fog ez jelenteni nekünk.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A balassagyarmati kórház felmondta a szerződést, ők már nem csinálják tovább. Mindenféleképpen 
közbeszerzést kell kiírni a 35 millió miatt. 18 önkormányzat van ebben a társulásban, és most azt mérik fel, hogy 
mindannyian bevállaljuk-e, akarjuk-e? Világos, hogy akarjuk, mert másként nem tudjuk ellátni ezt a feladatot. 
Rétság azt is felajánlotta, hogy bármelyik önkormányzat átvállalhatja az orvosi ügyelet megszervezését, de nem 
akarja senki, így hát csinálják Ők. Ennek fejében viszont kikötötték azt a jogot, hogy az Ő képviselő-testületük 
fogja felállítani a közbeszerzési bizottságot, és a kiírást, akik eldöntik, hogy ki fogja üzemeltetni az orvosi 
ügyeletet. Ez is így van jól, csinálják. Az sem mindegy, hogy mennyiért csinálja egy cég a közbeszerzést, mert 
van, aki egymillió forintot kér érte, de mi küldtünk Rétságnak egy olyan céget – akikkel mi szoktunk dolgozni -  
akik 400.000 Ft + Áfa-ért megcsinálják a közbeszerzést. Ők csinálták nekünk az IKSZT. Azóta a rétsági testület 
már tárgyalt is az árajánlatokról, de úgy, hogy volt már négy árajánlatuk, és azoktól még egyszer meg fogják 
kérni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jelenleg működik orvosi ügyelet? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, addig csinálja Balassagyarmat, amíg Rétság nem tudja ellátni. Egyébként a mi díjfizetésünk a legolcsóbb a 
környéken, mert Nógrádsáp és a távolabbi községeknek magasabb a díj, olyan 60 Ft/fő körüli. De egyelőre arról 
kell döntenünk, hogy csatlakozunk-e a rétsági kezdeményezéshez, és vállaljuk-e a közbeszerzés ránk eső 
költségét. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A kalkulációt csak azért készítették, mert sok önkormányzat azt mondta, hogy „hogy döntsünk, amikor azt sem 
tudjuk, mennyibe fog kerülni”.  
 



Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete  7/2012. (V.29.) jegyzőkönyve 

 21

Hajnis Ferenc polgármester 
Dr. Katona Ernő van megbízva a szervezéssel, és Ő küldte a megkeresést, amibe ez a kalkuláció szerepelt, ami 
alapján az előterjesztést készítettük. 
 
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 Rétság Város Önkormányzata által megszervezésre kerülő orvosi ügyelethez 
csatlakozzunk és vállaljuk a közbeszerzés ránk eső részét, és elfogadja a határozati javaslatot, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
49/2012. (V.29.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy Tolmács 
település részt kíván venni az új, megszervezésre kerülő – a Rétsági Kistérségi 
Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. útján megvalósuló – orvosi ügyeleti 
rendszerben, és vállalja a közbeszerzési eljárás Tolmács településre lakosságszám 
arányosan jutó költségét, valamint az orvosi ügyeleti rendszer működtetése során az 
OEP finanszírozáson felül a költségek fedezeteként szükséges – szintén 
lakosságszám arányosan Tolmács településre jutó – hozzájárulás fizetését. 
 
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
17. Napirend  Iskoláztatási támogatás nyújtása (utazási bérlet) 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
El kell döntenünk, hogy adunk-e a felső tagozatosoknak bérleti díj térítést vagy sem. Eddig mindig adtunk, és ezt 
a kiadást Rétság Önkormányzata megtéríti nekünk. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
50/2012. (V.29.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolások éves utazási 
költségeinek megtérítésére támogatási kérdésben az alábbiak szerint határoz: 
A képviselő-testület minden tolmácsi állandó lakosú és életvitelszerűen Tolmács 
településen tartózkodó 5-8. évfolyamon általános iskolába járó tanuló részére az 
utazási költségek megtérítéseként 5.950 Ft összegű utazási költség hozzájárulást 
állapít meg. 
 
Határidő:   2012. szeptember 15. 
Felelős:    Torma Andrea körjegyző 

 
 
Varsányi Péterné a Polgárőr Egyesület Elnöke távozott a képviselő-testületi ülésről. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az a javaslatom, hogy a 18. és 19. napirendi pontokat vonjuk össze, mert kaptam egy e-mailt, ami alapján a kettő 
összefügghet. 
 
A képviselő-testület a polgármester javaslatát egyhangúlag elfogadta. 
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18-19. Napirend  Temető kerítés és a sportcsarnok melletti raktárhelyiség kialakítására beérkezett 
ajánlatok felbontása 
Börzsöny Kontakt Kft. tolmácsi beépítetlen telkek visszaadásával kapcsolatos 
kérelme 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Arra kaptam megbízást, hogy kérjek árajánlatokat a temető kerítés és a sportcsarnok mögötti raktárhelyiség 
építésére. Kértem is két helyi vállalkozótól, az egyiktől megkaptam az árajánlatot, a Börzsöny Kontakt Kft. 
viszont egy levelet küldött, melyben közli, hogy előre le van foglalva a kapacitásuk, és több munkára nincs 
kapacitásuk, és nem adtak be ajánlatot. Így csak egy árajánlat érkezett. Egy építési vállalkozó viszont idő közben 
bejelentkezett Tolmácsra, és így Őt is megkértem, hogy adjon árajánlatot, és így lett kettő ajánlatunk. A temető 
kerítés építése ügyében még egy vállalkozónak szóltam, aki kifejezetten kerítés építéssel foglalkozik. Ő írásban 
nem adott árajánlatot, de szóban közölte, hogy 1 méter kerítést mennyiért készít el.  
Még azt kell elmondanom, hogy miért is kötődik össze a 18. és 19. napirendi pont. Kaptam egy e-mailt az 
újonnan bejelentkező vállalkozótól, hogy az árajánlatában szereplő díj ellenében beszámításra kerülhet a Tolmács 
2 és 4 helyrajzi számú építési telek, az ára megegyezés szerint. Tehát amit a Börzsöny Kontakt Kft. vissza akar 
adni, az esetleg érdekelheti Őt. Mondjuk ezt feltételes módban írta. Meghívtam mind a két árajánlat adót a 
testületi ülésre, de nem tudtak jönni, mert dolguk van.  
Az árajánlatok zárt borítékban érkeztek, most felbontom. 
A polgármester felbontja a zárt borítékban beérkezett ajánlatokat. 
Egyelőre a végösszegeket fogom mondani, és utána körbeadom, hogy mindenki át tudja tanulmányozni. 
Menczelesz Miklós vállalkozó árajánlata: munkagép tároló építésének költségvetése: fél nyeregtetős, egy oldala 
fa lábakon, másik oldala zsalukő falon támaszkodó beálló, bitumenes hullámlemez, horganyzott csapadékvíz 
csatornával, lambéria vagy OSB oldalborítással, 1 db személybejáróval.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez összesen hány m2 épület lesz? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
54 m2 lapterületű, és 70 m2 tetőfelület lesz. Folytatom: anyag és munkadíj, összesen nettó 1.690.400 Ft + Áfa, 
tehát bruttó 2.146.808 Ft. Az árajánlat a felületkezelést, lazúrozást nem tartalmazza, és 3 év garanciát vállalnak.  
Temető kerítés: meglévő oszlopok és kerítésdrót lebontása, erdő-bozótos rész vágása, takarítás a kerítés 
nyomvonalában 309 folyóméteren, oszlopok elhelyezése sarkokban erősítéssel, 180 cm-es vadháló kifeszítésével, 
oszlopok 5 méterenként, 70 cm mélységben iszapolással és tömítéssel rögzítve, vadháló rögzítése oszlopokra 
szegeléssel, gyalogos kiskapu 2 db. Ez összesen bruttó 898.049 Ft. 
A VIAN-BAU Kft. árajánlata: fedett tároló építése: zsalu kőfal építése zsalukőből, tetőszerkezet építése faanyag, 
fólia, szegek, tetőfedés bitumenes hullámlemez, lakatosmunka, oldalfal fedés - nem írta le, hogy mivel - összesen 
nettó 775.910 Ft + Áfa.  
 
Torma Andrea körjegyző 
Ebbe is benne van a kapu? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én mondtam mindenkinek, hogy kell.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Elnézést kérek, de elnagyolt ez az ajánlat! Én itt kíváncsi lennék olyanra is, hogy a kapu zártszelvényből, 
dróthálóval, vagy betonhálóval készül-e, hogy az idegeneknek a bejárását kizárjuk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt mondtam mind a két vállalkozónak, hogy fedett legyen a legolcsóbb OSB-ből. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Egy árajánlat tartalmazzon mindent részletesen, még a lakatot is. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Akkor várhatnánk el teljesen összevethető árajánlatot, ha közbeszerzést írunk ki, vagy annak mintájára kiadunk 
egy árazatlan költségvetést, ami mindent tartalmaz, tehát mi összeállítjuk, hogy miből mit szeretnénk, és akkor 
nekik csak be kell árazni.  Csak így lehetne teljesen pontosan, ugyanazt a műszaki tartalmat összehasonlítani. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Folytatom az árajánlatot a temető kerítéssel. Régi kerítés bontása, nyomvonal tisztítás, kerítés építése 3 méter 
akác oszloppal, sztandard erősített vadhálóval, két darab kiskapu elhelyezése, 330 folyóméter. Összesen 597.000 
Ft, anyagár bruttó 290.000 Ft, munkadíj nettó 307.000 Ft. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Akkor az összesen bruttó 679.890 Ft. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor durván százezerrel több.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
És akkor most lenne a harmadik árajánlat a kerítésre! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Dósa Károly 1.500 Ft/méterért csinálja, amiben benne van minden, anyag ár, munkadíj, elbontás, építés, 
minden. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem egyforma a folyóméter a két árajánlatban. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Elmentek ki mind a ketten, lemérték, és az alapján adták az árajánlatot. Kerítés építésre 330 folyóméter van írva, 
ha ezt beszorozzuk a harmadik árajánlattal, akkor megtudjuk, hogy mennyi annak az összesített ajánlata. 
 
Torma Andrea körjegyző 
1.500 Ft + Áfa? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mindjárt felhívom Őt, és megkérdezem. 
 
A polgármester felhívta a vállalkozót, aki elmondta, hogy 1.500 Ft + Áfa a kerítés építésének díja, és ebben 
minden benne van, az anyag, a munkadíj, két kapu, kerítés bontás, nyomvonal kitakarítás is. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az sem mindegy, hogy az egyik vállalkozó 3 méteres oszlopokkal számolt, a másik pedig 1,60-assal. Jól 
hallottam? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az egyik valóban 3 méteres oszlopot ír, de ebből 80 centit beereszt a földbe, akkor 2,20 méteres a föld feletti 
rész, a másik pedig 180-as vadhálót ír, gondolom ekkora lesz az oszlop is. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Osszuk el a méterrel az árajánlatot, és megtudjuk, hogy ki milyen folyóméter árral dolgozik, akkor esetleg jobban 
össze tudjuk hasonlítani az ajánlatokat, mert itt a műszaki tartalom – ha jól értem – nagyjából azonos. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azt javaslom, hogy hívjuk vissza a vállalkozót és kérdezzük meg, hogy hány centi átmérőjű oszlopokat használ, 
és hány méterenként helyezi el, és milyen magas a drót? Ő rengeteg vadhálós kerítést csinált, és saját kerítő gépe 
van.  
 
Torma Andrea körjegyző 
Számításaim szerint Dósa Károly ajánlata a legolcsóbb. 
 
A polgármester ismételten felhívta a vállalkozót, akit kihangosított, és Dudás Gergely alpolgármester feltette a 
kérdéseit. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Milyen magas lesz a kerítés oszlop magassága? Milyen távolságra teszed a kerítésoszlopokat? Milyen átmérőjű 
az oszlop? 
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Dósa Károly vállalkozó - telefonon 
1,8 méteres drót lesz, gyakorlatilag 2 méter magas oszlopok lesznek 60-70 cm mélyen, az oszlopok átmérője 
pedig 12-14 cm, és 5 méterenként rakom az oszlopokat, úgy, ahogy az én házamnál is van. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Mikor tudod elkezdeni a munkát? 
 
Dósa Károly vállalkozó - telefonon 
Két-három heti munkám még van, és utána, jövő hónap közepe táján. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönjük Karcsi! Mennyibe jön ez ki? 
 
Torma Andrea körjegyző 
628.000 Ft Áfa-val.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor úgy állunk, hogy a három árajánlat közül a temetői kerítésre Dósa Károly tolmácsi vállalkozó adta a 
legolcsóbb árajánlatot. El kell döntenünk, hogy csináltassuk-e, vagy sem, mert erre a költségvetésben nincs pénz 
tervezve. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ha el tudjuk adni az építési telkeket, abból lesz pénz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A tároló legyen? A VIAN-BAU Kft. árajánlata az olcsóbb. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Hívjuk fel a vállalkozót és kérdezzük meg, hogy milyen borítást tervezett az ajtóra! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha OSB lemezt, az évente kezelni kell. Az préselt fadarabkákból van, és egy idő után szétbomlik, nem időtálló! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Menczelesz Miklós a legdrágább a három közül. Igaz? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem mindig a legdrágább a legdrágább! Van olyan is, hogy utólag az olcsóbb lesz a drágább, ha hozzá kell 
nyúlni. Ő 3 év garanciát vállal rá. Az sem sok egy ilyen épületre. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mi lenne, ha a Dósa Károly megcsinálná a kerítést, Menczelesz Miklós pedig a munkagép tárolót? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez volna az én javaslatom is. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Több mint 2 millió Ft! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Beszámoltatjuk a telkeket. Készpénzben csak a kerítés lenne. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nekem ez a telekcserés megoldás nem tetszik annyira. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A telek ára 2008. évben 500 Ft/m2 volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A telket nem vagyunk kötelesek visszavenni, ezt ki kellene fizetni a Börzsöny Kontakt Kft-nek, ha mi úgy 
döntünk, hogy nem bontjuk fel a szerződést. 
Térjünk vissza a géptárolóhoz. Azért én felhívom a VIAN-BAU Kft. képviselőjét, és feltehetjük kérdéseinket. 
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A polgármester telefonon felhívta a VIAN-BAU Kft. képviselőjét és kihangosította a telefont. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azzal szeretnénk tisztába lenni, hogy mit jelent nálatok a lakatos munka? 
 
VIAN-BAU Kft. képviselője - telefonon 
A két támfal váza és a két ajtó zártszelvényből lenne és ennek a megmunkálását. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
És milyen anyagból lenne a tetőnél az oldalfedés? 
 
VIAN-BAU Kft. képviselője - telefonon 
10 mm-es OSB lemez lenne. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felületkezelés lesz-e? Mert azt nem írtad bele az árajánlatba. 
 
VIAN-BAU Kft. képviselője - telefonon 
Nem terveztem felületkezelést. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Vállalsz-e garanciát a munkádra? 
 
VIAN-BAU Kft. képviselője - telefonon 
Természetes! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
És hány évet vállalnál? 
 
VIAN-BAU Kft. képviselője - telefonon 
1-2 év, egy családi háznál szoktunk 3 évet vállalni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönöm! Szia! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha a felületkezelés nincs benne, akkor azt nekünk kell megcsinálni a végén. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Pár ezer forint különbség nem számítani, de szinte a duplája az egyik árajánlat a másiknak. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Lehet, hogy jó lenne a félnyeregtetős megoldás. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Különben nem fog beférni a traktor. Csináltatjuk, vagy nem csináltatjuk? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Még egy kérdés a telkekkel kapcsolatban. Lenne rájuk vevő? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Senki. Ilyen nagy telket abszolút nem keresett mostanában senki. 
 
Csehek József képviselő 
A Menczelesszel még nem beszéltünk.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bevállalta a telkek beszámítását. 
 
Csehek József képviselő 
De mennyiért? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Ha úgy döntünk, hogy neki adjuk a telkeket, akkor annak fejében felépítheti a tárolót, és nekünk lényegében nem 
kerül pénzbe az építés. 
 
Csehek József képviselő 
Csakhogy Ő mit szól hozzá? Azt meg kell várni, nem? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hát, igen. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én még mindig azon gondolkodom, hogy a 3,5 méteres kapu nagyon nagy. Nem tudok most mit mondani. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Csináltassuk először a temető kerítést. Döntsünk abban, a tárolót majd a későbbiekben eldöntjük. Készítünk egy 
listát, hogy milyen anyagból mik az elképzeléseink, és annak megfelelően kérünk árajánlatokat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor a tároló építésben most nem döntünk, döntsünk a kerítésben. Ki legyen? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Aki a legolcsóbb! Dósa Károly. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
És Ő még gépesített is. Ő kivonul a traktorral és leüti az oszlopokat. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja Dósa Károly vállalkozó temető kerítésre szóban tett árajánlatát, ami 1.500 Ft/m2, és úgy dönt, hogy 
megbízzuk a temető kerítés elkészítésével, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
51/2012. (V.29.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temető kerítés elkészítésével 
megbízza Dósa Károly tolmácsi vállalkozót, 1.500 Ft/m2 + áfa díj ellenében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A telek visszavételnél tartunk. Mi a véleményetek? 
 
Csehek József képviselő 
Ez nem kerül nekünk pénzbe, ugye? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felolvasnám a kérelmet: „Az adásvételi szerződés megkötése óta a gazdasági válság kialakulása miatt 
bekövetkezett ingatlan-piaci helyzet romlása, nem teszi lehetővé a tovább értékesítést, ezért cégünk eláll a 
vásárlási szándékától. Nyilatkozunk, hogy a fent megnevezett területek az adásvétel napján átvett állapotban 
kerülnek visszaadásra, továbbá vállaljuk az adásvételi szerződés módosításával kapcsolatos ügyvédi költségeket 
is.”  
 
Torma Andrea körjegyző 
Kicsit furcsán hangzik, hogy nem kívánnak élni a vásárlás lehetőségével, mert ez már egy érvényes adásvételi 
szerződés. Maximum mi mondhatjuk azt, hogy felbontjuk a szerződést, amiben megállapodtunk. Egy adásvételi 
szerződést kötöttünk, be is van jegyezve a tulajdoni jog a földhivatalban, és át lett adva a terület. Csak fizetés 
határideje június 1. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Ha nem állunk el a szerződéstől, akkor nincs más választásunk, mint pereskedni, és behajtani a pénzt. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem érünk el vele semmit. Csak magunkra haragítjuk a vállalkozókat. Vissza kell venni. 
 
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 felbontsuk a Börzsöny Kontakt Kft-vel kötött adásvételi szerződést, mely a Tolmács 2 és 
4 hrsz számú beépítetlen ingatlanokra vonatkozik, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
52/2012. (V.29.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az 
Önkormányzat, mint eladó, és a Börzsöny Kontakt Kft., mint vevő között 2008. 
szeptember 10-én a Tolmács 2 és 4 helyrajzi számú ingatlanok adásvételére 
vonatkozóan létrejött adásvételi szerződés – a vevő kérésére - felbontásra kerüljön.  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés felbontásával 
kapcsolatos dokumentumok aláírására, és az ezzel kapcsolatos ügyintézésre 
meghatalmazza Dr. Dobsonyi László ügyvédet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
20. Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
35/2012. (IV.27.) képviselő-testületi határozattal eladtuk a Tolmács 432/4 helyrajzi számú beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlanunkat. A vevő ügyvédje azt mondja, hogy azok a kikötések, amiket leírtunk a 
határozatunkban – beépítési kötelezettség, visszavásárlási jog csökkentett összeggel – jogellenesek. Aki 
megvásárolta a telket, azt mondta, hogy 2 éven belül szeretné beépíteni. 
 
Torma Andrea körjegyző 
És mit mondott erre a Dobsonyi Ügyvéd Úr? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tudtam vele beszélni! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Azt javaslom, hogy módosítsuk a határozatot úgy, hogy az önkormányzatot a beépítési kötelezettség lejártát 
követő 5 évig terjedő visszavásárlási jog illeti meg, és akkor kivesszük azt, hogy csökkentett áron, mert a 
visszavásárlási jog ugyanezen az eladási áron illeti meg az önkormányzatot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az ügyvéd úr még azt is mondta, hogy az inflációval csökkentett áron tudjuk visszavásárolni. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ezt nem is értem, az inflációval hogy lehet csökkenteni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Itt van a szerződés, nézzük át, és amennyiben jónak találjuk, alá is lehet írni. 
 
A polgármester átadta a szerződést a képviselő-testületi tagoknak átolvasásra. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én a jegyzőasszony javaslatát elfogadom. 
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Torma Andrea körjegyző 
Szerintem ebben a szerződésben azt az egy pontot kell módosítani, amit kifogásolt az ügyvéd úr. A szerződésben 
most az van, ami a mi határozatunkban, tehát hogy 50%-os áron visszavásároljuk. Miközben az Ügyvéd Úr a 
levelében azt írta, hogy ez jogszerűtlen, így a szerződés ezen rendelkezése érvénytelen. Akkor ez legyen 
módosítva, és módosítsuk a határozatunkat úgy, hogy bele legyen foglalva, hogy ha nem építi be, a beépítési 
kötelezettség lejártát követő 5 éven belül visszavásárolhatja az önkormányzat.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bocsánat, de én ezt még mindig nem értem. Miért írta bele a szerződésbe, ha nekem azt mondta, hogy jogellenes? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Mert beleszerkesztette a határozatunkat, de azt mondta, hogy az olyan, mintha ott sem lenne. Ezért javaslom, 
hogy módosítsuk a határozatunkat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó. Módosítsuk a határozatunkat. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja, hogy az elhangzott javaslat szerint módosítsuk a 35/2012. (IV.27.) határozatunkat, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
53/2012. (V.29.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tolmács 432/4 helyrajzi 
számú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozó 35/2012. 
(IV.27.) képviselő-testületi határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

• Az ingatlant a vevő 5 éven belül köteles beépíteni, és ezen beépítési 
kötelezettség biztosítására az ingatlan-nyilvántartásba az önkormányzat 
javára elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre. A beépítési kötelezettség 
elmulasztásának esetére az önkormányzatot a beépítési kötelezettség lejártát 
követő 5 évig terjedő visszavásárlási jog illeti meg. 

 
A 35/2012. (IV.27.) képviselő-testületi határozat módosítással nem érintett pontjai 
továbbra is változás nélkül hatályban maradnak. 

 
Határidő: a vevő igénye szerint 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e valakinek más tárgyalásra javasolt témája? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A Béke, illetve az Alkotmány utca végéről többen jelezték felém, hogy az utca végén lévő állattartót 
leellenőrizhetnénk, mer a trágya nincs elhordva, ott büdösödik, és nem megfelelően vannak tartva az állatok. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Jelentsék be hivatalosan, írásban. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó. A kastélykert takarításra ígértél a fiataloknak zsíros kenyeret hagymával és innivalót? Jól tudom? Akkor erre 
számíthatnak? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, ha oda jönnek takarítani, kapnak enni és innivalót, ahogy megígértem nekik. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Ott fák is vannak, amiket lehet, hogy ki kell majd vágni. Nem csak kaszát kellene oda hozni, hanem 
keskenykapát is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A fákat – amiket ki kell vágni – már megjelöltük. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A falunappal kapcsolatban el szeretném mondani, hogy próbáltam olyan zenekart keresni, akik beleillenének a 
rendezvényünkbe. Egy operett párost, és a Kaláka együttest kerestem meg, valamint az Alma zenekart. Tőlük 
kaptam árajánlatokat. Nagyon drága. Jövő évre többet tervezzünk be a falunap kiadásaira. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én javasoltam, hogy jövőre 1.000.000 Ft-ot tervezzünk be. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A Kaláka együttes 300.000 Ft + Áfa áron jönne, de ebben nincs benne az erősítés és valamilyen jogdíjak. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A szerzői jogdíj, amit nekünk, szervezőknek kell fizetni a Szerzői Jogvédő Iroda felé, a rendezvényen résztvevők 
száma alapján. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az operett páros egy 30-40 perces műsort 380.000 Ft + Áfa áron lépne fel. Az Alma együttes pedig 280.000 Ft + 
Áfa-ért tudna jönni, illetve a Csík zenekarnak a menedzsere ajánlotta azt a zenekart, akiket Te is mondtál a Pál 
István Szalonnát, jóval drágább áron, mint amit említettél, és ha még táncházat is szerveznek, 320.000 Ft + Áfa. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én tisztában vagyok az árakkal! Én a Szalonnával beszéltem, egy órás koncertet 350.000 Ft+ Áfa-ért csinálnak, 
de vagyunk olyan viszonyban, hogy azt kérdezte, mennyi pénzt szánunk rá? Aztán azt mondta, hogy eljönnek 
annyiért, és délután 15.00 órától fogják húzni este 21.00 óráig, nem 30-40 perces műsor adnak majd. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A váci fúvósokat meghívtad? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, mert 65-en vannak. Most jelenleg még a Vadrózsák táncegyüttessel vagyok tárgyalásba. Jelentkezett egy 
opera énekes - Ő is Nógrád megyei származású - és baka nótákat, mozgalmi dalokat fog énekelni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Beszéltem a fiatalokkal is, mondtam nekik, hogy szóljanak, ha a szombati napon kell valamit segíteni. 
 
Csehek József képviselő 
A polgármester jutalmazást is meg kellene beszélnünk, azt mondtuk, visszatérünk rá júniusban. 
 
Hajnis Ferenc polgármester – személyes érintettségére való tekintettel – a téma tárgyalásának idejére elhagyta 
az ülést. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta Hajnis Ferenc polgármester jutalmazásának kérdését. 
 
Dudás Gergely alpolgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy a polgármester nettó 200.000 Ft jutalomban részesüljön, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
54/2012. (V.29.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hajnis Ferenc polgármestert – 
kiemelt tekintettel a településen pályázati támogatással megvalósult sikeres 
fejlesztések kapcsán kifejtett jelentős és sokrétű munkájára – nettó 200.000 Ft 
pénzjutalomban részesíti. 
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Határidő:  azonnal 
Felelős:    körjegyző 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester visszajött az ülésre. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szeretném bérbe venni az önkormányzat tulajdonát képező Tolmács 406 helyrajzi számú beépítetlen területet, 
ami az én házammal szemben helyezkedik el, és 1557 m2. Valamikor úgy döntött a képviselő-testület, hogy 
földhaszonbérlet fejében a bérlőknek minden m2 után 1 Ft-ot kell megfizetni. Ott egy átjáró van, gyalogosok 
használják, azt a részt meghagynám a gyalogos forgalomnak. Kérem a testület döntését! 
 
A képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztett szóbeli kérelmet. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy évi 1 Ft/m2 díj és a terület rendben tartása ellenében bérbe vehetem a Tolmács 406 
helyrajzi számú beépítetlen területet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a következő 
határozatot:  

 
55/2012. (V.29.) Képviselő – testületi határozat  

 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tolmács 406 helyrajzi számú 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan területéből 1557 m2 nagyságú területet 
2012. június 1-től határozatlan időre bérbe ad Hajnis Ferenc Tolmács, Alkotmány 
utca 9/1. szám  alatti lakos részére. A bérleti díj – figyelemmel a földhaszon 
bérbeadás bérleti díj mértékére vonatkozó 80/1995. (XI.2.) képviselő-testületi 
határozatban foglaltakra – évi 1 Ft/m2. A bérlet további feltétele, hogy a bérlő a 
bérelt területet köteles a jó gazda gondosságával tisztán, rendben tartani. 
 
Határidő:  2012. június 1-től folyamatos 
Felelős:    polgármester, alpolgármester 

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

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

Dudás Gergely 
alpolgármester 


