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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

9/2012.  
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
Készült: 2012. július 31-én 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 
 
Az ülés helye: Tolmács 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 
 
Igazoltan távol: Hámori Imréné képviselő 
 
A Polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van, így 
az ülés határozatképes és azt megnyitja  
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőként felkéri Csehek József képviselőt. A jegyzőkönyv hitelesítő személyét a 
képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
A Polgármester ismerteti, hogy mely okból került sor a rendkívüli ülés összehívására: egyrészt aktuálissá vált a 
Polgárőrség által pályázott térfigyelő kamerák felszerelése, mellyel kapcsolatban javaslattal kívánok élni, másrészt 
az iskola éves beszámolójában kezdeményezett karbantartási, felújítási feladatokra vonatkozóan árajánlatot kértem, 
és tekintettel arra, hogy a munkálatok elvégzésére a nyári iskolai szünet ideje alatt van lehetőség, szeretném kérni a 
testületet, hogy e kérdésben hozzon döntést.  
 

Napirend Előterjesztő 
 
1. A Polgárőr Egyesület térfigyelő kamerák felszerelésére irányuló pályázatának kivitelezése, a támogatás 

önkormányzat részéről történő előfinanszírozása 
Szóbeli előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Rétság Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
3. Étkeztetés szociális alapszolgáltatás – Szakmai Program jóváhagyása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

4. Gépjármű Használati Szabályzat 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

5. Elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránti kérelem 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
6. Iskola karbantartási, felújítási munkálatai – árajánlat megtárgyalása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
7. Szökőkút vásárlása a parókia épület elé 

Szóbeli előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Napirend előtt arról szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy az utas pályázatunkat elutasították. Nem 
azért, mert valamit rosszul csináltunk, hanem forráshiány végett. Tartaléklistára vagyunk helyezve, ami azt jelenti, 
hogy ha esetleg lesz erre további forrás, még nyerhetünk is támogatást. Szégyen, hogy Nógrád Megyében 25 
benyújtott pályázatból csupán egyetlen egy pályázatot támogattak. Azt mondta a régiós elnök, hogy Nógrád 
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Megyét fogják most fejleszteni, hát ez úgy látszik, nem sikerült! Én nagyon fel vagyok háborodva ezen! Nem csak 
azért, mert mi nem nyertünk, hanem mert más megyék vitték el a pályázati pénz nagy részét. 
Az Erdőkémiával felvettem a kapcsolatot. Tudjátok, hogy a régi vezetőséggel nagyon jó volt a kapcsolatom, a 
jelenlegi vezetőségnek levelet kellett írnom stb. Kértem, hogy ezt ne kelljen tennem, erre ígéretet kaptam. Az 
alapítványunk a falunapra 100.000 Ft támogatást kapott tőlük. Ma megyek személyesen megbeszélni az útfelújítás 
kérdését, nem zárkóznak el a közös felújítástól. 
Van valakinek hozzászólása, kérdése? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy köszönöm a pályázatíróknak, hogy sikerült a községünket megszabadítani 
5-700.000 Ft-tól, ami a pályázatunkra eddig elment. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A pályázat írás nem került pénzünkbe, és a pályázat megírásával nem volt gond, a pályázatot befogadták, 
szakmailag megfelelt. A pályázatírók nem tehetők felelősség azért, hogy nem nyert a pályázat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Semmi köze a pályázatíróknak ehhez! Azoknak van köze hozzá, akik kiírták a pályázatot, és akik bírálják! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akik tudták, hogy milyen összeg áll a rendelkezésükre, azok mondhatták volna, hogy nem érdemes próbálkozni.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A pályázatírók ezt nem tudják, a pályázat kiírók tudják! A tervek elkészítése 500.000 Ft-ba került, összesen kb. 8-
900.000 Ft-ba van eddig, de a tervek 5 évig felhasználhatók.  
 
Torma Andrea körjegyző 
Az első perctől tudtuk, hogy kevés a forrás, hisz ez nyilvános adat volt. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Segítséget és támogatást ígértek, jó lett volna, ha mellénk álltak volna. Gyakorlatilag a Fidesz támogatásával még 
nem értünk el semmit, amit szerettünk volna. Amiket nyertünk pályázatokat, azt a másik kormánynak 
köszönhettük. Az elmúlt  két évben semmit nem nyertünk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hát igen! Ez a véleményem nekem is. Én Fidesz-KDMP polgármesterként indultam, de nem látom előnyét, hogy 
támogatnák a falut. Fidesz színekben induló polgármesterek körében volt egy felmérés, hogy ki mire szeretne 
pályázni, és akiknek sokallták az összeget, még mondták is, hogy valamit faragjanak le belőle, és támogatják a 
pályázatokat, meglátják, hogy mit tudnak segíteni. Hát ennyit tudtak! Mind elvitte Heves megye! Hát itt tartunk! 
Két év alatt nem nyertünk pályázatot, csak a helyi Leader-nél.  
 
 
 
1 .  N a p i r e n d  Polgárőr Egyesület térfigyelő kamerák felszerelésére irányuló pályázatának 

kivitelezése, a támogatás önkormányzat részéről történő előfinanszírozása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Múlt héten szerdán a Leadernél volt egy megbeszélés a térfigyelő kamerákkal kapcsolatban, amire a Polgárőr 
Egyesületünk pályázott. A Polgárőr Egyesület a pályázatot megnyerte, indulhat a kivitelezés. 2011-ben, amikor a 
pályázatot benyújtották, a testület hozott egy határozatot, miszerint támogatjuk a pályázatot, és amennyiben a 
pályázat megvalósításához a Polgárőr Egyesület hitel vesz fel, a hitel biztosítékaként az önkormányzat készfizető 
kezességet vállal. A pályázatot tehát megnyerték, viszont ezen a megbeszélésen elhangzott, hogy a pályázat csak 
eszközbeszerzésre vonatkozik, a kivitelezés költségét a pályázat nem támogatja, tehát ezt a pályázónak kellene 
állnia. Ez 149.129 Ft lenne. Ezen kívül a pályázat utófinanszírozású, tehát a teljes beruházást, magát az 
eszközbeszerzést is előre meg kell finanszírozni. Tudjuk, hogy a Polgárőr Egyesületnek erre nincs pénze, ezért az a 
javaslatom, hogy ugyan úgy előlegezzük meg nekik, mint az alapítványunknak. Különben az alapítvány már 
megkapta a határozatot, csak a pénz nem érkezett még meg a számlájukra. Reméljük, hogy hamarosan ismét 
pénzünknél leszünk. Az önkormányzatunk a megfontolt gazdálkodásunknak köszönhetően anyagilag jól áll, ezért 
az lenne a javaslatom, hogy mivel ez a kamera rendszer a falu közösségének érdekét szolgálná, az önkormányzat 
adjon kamatmentes támogatást megelőlegező kölcsönt a Polgárőr Egyesület részére a pályázati projekt 
megvalósításához, és vállaljuk be a kivitelezés költségét. Ezen a múlt heti megbeszélésen elhangzott, hogy már 
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kezdődhetnek is a kivitelezések azokon a településeken - mert több település polgárőr egyesülete is nyert ilyen 
támogatást - ahol a kivitelezés anyagi fedezete rendelkezésre áll. Én azt mondtam, hogy nálunk – amennyiben a 
képviselő-testület elfogadja, hogy megelőlegezzük a kivitelezés költségét – a falunapunk után már meg is 
kezdődhet a kamerák kihelyezése. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Úgymond referenciának? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Egyébként szinte minden település úgy tervezi, hogy két részletben lenne az elszámolás. Megveszik az 
eszközöket, kifizetik, beadják a kifizetési kérelmet, megjön a pénz, és akkor telepítik a kamerákat. A pályázatírók 
egyeztetnek még az Émász-szal, mert az Émász akar még valami száz vagy ötven valahány forintot kérni 
oszloponként, hogy az oszlopaikat fogjuk használni. Az önkormányzat épületében és a rendőrségen is lesz a 
szerver telepítve. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az még az első megbeszélésen nem volt eldöntve, hogy 24 vagy 48 óránként törli majd a berendezés a tárolt 
adatokat. Ezt rövid időnek tartom. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Úgy emlékszem, hogy két hétig tárolja majd. Nagyon nagy szerver van hozzá. A központi szerver talán még 
tovább tárolja. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Rendben. Még a kamerák pontos helyéről is kellene döntenünk, nem? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A pályázatíró egy szombat délután keresett meg engem, amikor azonnal dönteni kellett a kamerák helyéről, mert 
kellett a pályázatba, ezért Szarka Miklós polgárőr alelnökkel együtt akkor gyorsan átnéztük a helyszíneket és 
kiválasztottuk, hogy hol legyenek. A panzió előtt a telefonfülke oszlopra lesz felszerelve az egyik, ez belátja a 
Szurdok utcát és a Tolmácsi út egy részét. A másik a Tolmácsi út 84. számú ház előtt lévő oszlopon lesz, ami látja 
a közösségi házat és a postát. A harmadik az Arany János utcával szemben álló oszlopon lesz, ez belátja a Nógrádi 
Erdőkémia Kft. telepének bejáratát, az iskolát és a Tolmácsi út egy részét. A negyedik pedig a Csokonai és az 
Alkotmány utca sarkán lévő oszlopon lesz, és ezt a két utcát látja. Így minden utca le lesz fedve kamerával. 
 
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 az önkormányzat megelőlegező kölcsönt nyújtson a térfigyelő kamerák beszerzéséhez, és 
vállalja a kivitelezés költségét, kérem kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

61/2012. (VII.31.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a tolmácsi 
Polgárőr Egyesület Leader pályázati rendszeren belül a Civil Nonprofit szervezetek 
támogatására benyújtott, a Tolmács községben térfigyelő kamerák kihelyezése 
beruházás pályázati projekt megvalósuljon, ezért Tolmács Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a tolmácsi Polgárőr Egyesület részére a Leader pályázati 
rendszeren belül a Civil Nonprofit szervezetek támogatására  benyújtott és támogatást 
nyert, a Tolmács községben térfigyelő kamerák kihelyezése beruházás 
megvalósításához a kiadások előfinanszírozására 888.746 Ft kamatmentes támogatást 
megelőlegező kölcsönt nyújt. 
A kölcsön végső lejárata 2012. december 31.  
A kölcsön biztosítékaként szolgál a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságának 231/1306/32/14/2011. iktatószámú 
határozata, mely a Polgárőr Egyesület, mint támogatott részére 888.746 Ft támogatás 
nyújtására vonatkozik. 
A Polgárőr Egyesület kötelezettséget vállal a felvételre kerülő támogatást 
megelőlegező kölcsön visszafizetésére a támogatás megérkezését követően 5 
munkanapon belül, legkésőbb a kölcsön végső lejáratának napjáig. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást megelőlegező 
kölcsönre vonatkozóan, e határozattal összhangban álló kölcsönszerződést a tolmácsi 
Polgárőr Egyesület képviselőjével megkösse, és a kölcsön összegét a Polgárőr 
Egyesület igénye szerinti ütemezéssel átutalja a Polgárőr Egyesület bankszámlájára. 

A képviselő-testület – tekintettel arra, hogy a Polgárőr Egyesület által pályázati 
támogatással megvalósuló térfigyelő kamerák kihelyezése a település közösségi 
érdekét szolgálja – a pályázat által nem támogatott 149.129 Ft kivitelezési költséget 
(térfigyelő kamerák kihelyezése)  átvállalja, és a kivitelezés összegét az önkormányzat 
2012. évi költségvetéséből biztosítja.  

 
Határidő: azonnal, illetve kivitelezés szerint  
Felelős:    polgármester 

 
 
 
2 .  N a p i r e n d             Rétság Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt gondolom, hogy az előterjesztés egyértelmű, a társulási megállapodást mindenki átnézte. Van-e 
kérdés, észrevétel, hozzászólás? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 

Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja a Rétság Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításait, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

62/2012. (VII.31.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Rétság Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításait és a következő 
határozatot hozta: 
A képviselő-testület Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását a 
Társulási Tanács 13/2012. (IV.26) számú és 22/2012. (VI.14) számú módosításaival 
egységes szerkezetben jóváhagyja.  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az egységes szerkezetű Megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
3 .  N a p i r e n d             Étkeztetés szociális alapszolgáltatás – Szakmai Program jóváhagyása  
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A szakmai programot elkészítettük, mert a régi már idejét múlt volt. Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 

Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja az étkeztetés szociális alapszolgáltatás szakmai programját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
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63/2012. (VII.31.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tolmács Község Önkormányzat 
étkeztetés szociális alapszolgáltatás Szakmai Programját az előterjesztettek szerint 
jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester  
 

 
 
4 .  N a p i r e n d             Gépjármű Használati Szabályzat 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e kérdés, vélemény, észrevétel, egyéb javaslat? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A szabályzatban van egy olyan mondat, hogy a gépjármű magáncélú igénybevétele nem engedélyezett. Ez most azt 
jelenti, hogy nem lehet kibérelni a kisbuszt? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De lehet, a polgármester engedélyezheti. Eddig is így volt. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Az üzemi használat során a magáncélú használat alapvetően nem engedélyezett. 
 
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 gépjármű használati szabályzatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
64/2012. (VII.31.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tolmács Község Önkormányzat 
Gépjármű Használati Szabályzatát az előterjesztettek szerint 2012. augusztus 1. 
napjával történő hatályba lépéssel elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester  

 
 
 
5 .  N a p i r e n d  Elidegenítési és terhelési tilalom iránti kérelem 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést, azt hiszem, ez is egyértelmű! Van-e vélemény, hozzászólás, kérdés, észrevétel, 
javaslat? 
 
Hozzászólás, kérdés, 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 és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
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65/2012. (VII.31.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 25/2012. (IV.10.) képviselő-testületi 
határozatot a következők szerint kiegészíti: 
A képviselő-testület a Tolmács 373 helyrajzi számú beépítetlen telek ingatlan vonatkozásában 
a törlésre kerülő beépítési kötelezettség biztosítására fennálló elidegenítési és terhelési tilalom 
törléséhez hozzájárul. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester  

 
 
 
6 .  N a p i r e n d  Iskola karbantartási, felújítási munkálatai 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A májusi testületi ülésünkön a tagintézmény vezető beszámolójában elhangzott, hogy az iskolánk néhány felújítási, 
karbantartási munkálat elvégzésére, mint például a tanterem padozat, a folyosó lábazat felújítása, megérett. Akkor 
abban maradtunk, hogy megnézzük, mi mennyibe kerülne, és mire mennyit tudunk fordítani. Megnéztem, és 
valóban nagyon rossz állapotban van a padlózat is és a lábazat is. Ezekre a legszükségesebb munkákra árajánlatot 
kértem a Börzsöny Kontakt Kft-től. Az a javaslatom, hogy az iskolát újítsuk fel az idén, és az óvodát majd jövőre. 
Tehát most csak az iskoláról van szó. Az árajánlatokat megkaptátok, szeretném kérni, hogy ezt beszéljük át, 
mondjatok véleményt! Látjátok, hogy két árajánlat van, az egyik parkettacsiszolással, a másik pedig a meglévő 
parkettára lamináltpadló lerakásával. Az utóbbi drágább, mintha felcsiszolnák. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A csiszolás koszosabb, büdösebb, nem biztos, hogy olyan jó! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A drágább megoldást javasolja a vállalkozó embere is, mert a parketta már nagyon hézagos. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igén, és akkor műfát készítenek, azzal tömítik a hézagokat, és utólag csiszolják, és kezelik. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért látjátok, hogy ennek a költsége elég húzós, és ez nincs benne a tervezett költségvetésünkben. Meg tudjuk 
csináltatni, mert van 2,7 millió a számlánkon, és várjuk vissza a 2,3 milliót az alapítványtól. De nagy szükségünk 
lenne a fedett tároló megépítésére is, amire azt mondtuk, hogy majd ősszel visszatérünk rá. Ezt majd a 
vállalkozóval egyeztetni szeretném, mert azt ígérte, hogy beszámítja az árba az építési telkeket is. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az iskolára visszatérve, azt javaslom, hogy a laminált padlós megoldást válasszuk. Ha az valamikor elkopik, azt 
újból fel lehet szedni, és lehet parkettázni. És melegebb is lesz, mert szigetelő réteget is tesznek alá. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Az árajánlatban megjelölt 483.290 Ft anyag- és munkadíj együtt? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felhívom a vállalkozót és megkérdezem, hogy hogyan is van ez. 
 
Hajnis Ferenc polgármester telefonon felhívta a vállalkozót és egyeztette az árajánlat melegburkolásra vonatkozó 
tartalmát. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A vállalkozó megerősítette, hogy az árajánlatban szereplő 483.290 Ft + ÁFA ár tartalmazza a munkadíjat és az 
anyagköltséget is. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én is a lamináltpadlós megoldást javaslom. 
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Csehek József képviselő 
A parkettát nem szedik fel, arra rakják rá a padlót. 
 
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 az iskola belső festési munkálatait elvégeztessük, és az árajánlat szerint a valamivel 
drágább lamináltparkettás megoldással a melegburkolást is megrendeljük, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

66/2012. (VII.31.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tolmácsi általános iskola belső 
felújítási munkálataira a Börzsöny Kontakt Kft-től (2657 Tolmács, Béke tér 16.) beérkezett 
árajánlatot elfogadja, és az árajánlat szerint megrendeli az általános iskola belső festési 
munkálatainak, valamint a tanterem 8 mm vastag, 32-es kopásállóságú laminált padlóval 
történő melegburkolását, összesen 1.016.870 Ft + áfa díj (anyag- és munkadíj együtt) 
ellenében. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a munkálatokat megrendelje, a 
munkálatokra vonatkozó szerződést megkösse, és a munkálatokat az önkormányzat részéről 
összefogja, a szükséges intézkedéseket megtegye.  
 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
Felelős:   polgármester  
 

 
 
7 .  N a p i r e n d        Szökőkút vásárlása a parókia épület elé 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megmondom őszintén, hogy a szökőkutat az előzetes beszélgetéseink és a testület szándékára alapozva már 
megrendeltem annak érdekében, hogy a falunapra ide érjen és meg legyen, de ha úgy dönt a testület, hogy ez 
mégsem kell, akkor gyorsan még visszamondom. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Már egyszer döntöttünk, hogy a polgármester a díszkutat oldja meg.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amit megrendeltem, egy egyszerű díszkút, három tányérból fog állni, és a tetején egy makk szerű dísz van, abból 
folyik le a víz. Nem akarta giccseset! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó az! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A szivattyú még plusz 10.000 Ft körüli összeg lesz, illetve az áram kiépítése kerül még pénzbe. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezekhez a szökőkutakhoz kisteljesítményű szivattyú kell. Az energiaellátását a parókiáról megoldhatjuk. Egy 
sötétedés kapcsoló indíthatná és este az is állítaná le. Ősszel pedig le kell fóliázni, és tavasszal újra indítanánk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Éjszaka világítana? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Éjszaka nem működne. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amin már világítás van, az jóval drágább. A kiszállítást augusztus 8-ra ígérték. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy a parókia épülete elé helyezzünk el szökőkutat, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

67/2012. (VII.31.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tolmácsi Béke téren, a 
Parókia épület elé szökőkutat kíván kihelyezni. A képviselő-testület a szökőkút vásárlásával és 
a kihelyezéssel, üzembe helyezéssel kapcsolatos teendők ellátásával megbízza a polgármestert. 
 
Határidő: 2012. augusztus 10. 
Felelős:   polgármester  

 
 
 
 
További napirend nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet és az ülést lezárta. 
 
 
 

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

Csehek József 
képviselő 


