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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

10/2012. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2012. szeptember 11-én 900 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

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

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc  polgármester 
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Csehek József képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
 Hámori Imréné képviselő 
 Torma Andrea körjegyző 
 
Meghívottként jelen van:  Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Dudásné Rudnai Krisztina képviselő legyen. A javaslatot a Képviselő-
testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendekkel kapcsolatban a polgármester javaslatot tett: A napirendek közé 7. napirendként vegyük fel az 
„Egyebek” napirendet. 
A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendeket egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendi 
pontokat tárgyalja: 
 
Napirend  
 
1. Az állattartásról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Tájékoztató Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 
Tájékoztató Tolmács-Bánk Óvoda 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
3. Támogatás iránti kérelmek 

a. Palóc mentőcsoport létrehozására irányuló támogatási kérelem 
b. Rétság Mentőállomás mentőautói részére mentéstechnikai eszközök beszerzésére irányuló 

támogatás iránti kérelem 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
4. Szüreti felvonulás és bál szervezése, előkészítése – szóbeli megbeszélés 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

5. Idősek napjával kapcsolatos megbeszélés, előkészítés – szóbeli megbeszélés 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

6. Környezetvédelmi nap megszervezése – szóbeli megbeszélés 
                   Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
7.      Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Továbbra is nagyon bosszant az utas pályázat, hogy Nógrádsápon volt egy kistérségi ülés, ahol azt vetítették elő, 
hogy majd fogunk kapni pályázati támogatást. A sorrend: Fidesz polgármesterek, független polgármesterek, 
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szocialista polgármesterek. Erre föl az utas pályázatokat - itt a kistérségünkben - elvitték a szocialista beállítottságú 
polgármesterek. Amikor az előzetes megbeszélések folytak, még azt kérték tőlünk, hogy ne pályázzunk nagy 
összegekre, hogy mindenkinek jusson valami. Én akkor is mondtam, hogy nem tudom lejjebb vinni az összeget, 
mert földutunk van és az 36 millióba kerül, ezt nem lehet levinni, amit el is fogadtak. A hétvégi szilvaszombat 
rendezvényen az országgyűlési képviselő úrnak – sajnos kicsit dühből, indulatból, és már egy kicsit szégyellem is 
magam. Lehet, hogy ezzel elástam magam a Fidesz vezetésnél. Elmondtam azt is, hogy a megyei vezetés 
„elrontotta” annak a beruházásnak a pályázati támogatását is, amit Tolmács területén valósítottak volna meg. Sok 
mindent mondtam, felsoroltam azokat a dolgokat, amik már köztudottak. Annyit mondott a végén, hogy „Ferikém, 
az utat majd megoldjuk más pályázatból.” Én meg kérdeztem, hogy miből? Kétszer kértem a segítségét, de vagy 
nem tudott, vagy nem akart segíteni. Másnap az alpolgármesterünk elment egy Fidesz családi napra, ahol az ő 
részéről szintén szóba kerültek ezek a dolgok. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen! Ne ígérjenek, ha nem tudnak segíteni. Én megmondtam Nekik, hogy megcsináltattuk a terveket, amivel 3-5 év 
múlva már nem megyünk semmire. Csak kidobtunk egy csomó pénzt az ablakon. El is ismerték, hogy ez el lett egy 
kicsit túlozva. Utána már visszakoztak, és azt mondták, hogy említették, hogy nem biztos, hogy lesz erre ennyi pénz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Valóban mondták, hogy nem biztos, hogy lesz annyi pénz, amennyi kell, de a 90 millió, meg a 62 millió, amit egy-
egy pályázat nyert, az nem sok? Miről beszélünk? Több polgármester fellázadt azon, hogy mindössze két település 
nyert csak, és azok ilyen nagy összeget.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Pedig a következő választáson a mi országgyűlési képviselőnk két körzetet fog képviselni, megkapta még a 
Szécsény körzetét is. Én nem tagadtam soha, hogy Fidesz érzelmű ember vagyok, és még ezek után is egy kicsit az 
maradtam. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én is az vagyok, de nagyot csalódtam bennük. Na jó, ennyit az útpályázatról, ezt csak azért mondtam el, hogy 
közben voltak ilyen fejlemények, és ne nagyon várjunk támogatást. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mi a helyzet az Erdőkémiához vezető úttal?  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az Egyebek napirendben szerettem volna erről beszélni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Rendben. 
 
Több hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend           Az állattartásról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e valakinek hozzáfűzni valója, kérdése, észrevétele, véleménye? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért az állattartásról szóló rendeletünk hatályon kívül helyezésével, és az előterjesztett rendelet-tervezet 
elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 14/2012. (IX.11.) 
önkormányzati rendelete 

                                             az állattartásról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
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(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
 
2. Napirend      Tájékoztató Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 
                      Tájékoztató Tolmács-Bánk Óvoda 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e vélemény, kérdés, hozzászólás? Felkérem Pénzes Klára pénzügyi csoportvezetőt, hogy legyen segítségemre a 
válaszadásban. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Hányan szüntették meg a viziközmű társulat javára bejegyzett LTP-t? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
68 ezer Ft bevételünk keletkezett a megszüntetések miatt, ez elég sok!  
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Kb. 2-3 ezer Ft-tal lehet számolni egy-egy megszüntetésnél. Igen, elég sokan megszüntették! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha valamikor kiírják a pályázatot, az önerőnk már olyan kevés lesz, hogy arra nem adnak fedezetet. Lassan már meg 
is lehet szüntetni a társulatot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem fogjuk megszüntetni, mert azért többen vannak, akik fizetik, és kevesebb hitelt kell felvennünk.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Egy páran meglépték azt a lehetőséget is, hogy visszafizették a számlanyitási díjat, és nem szüntették meg, hanem a 
lakásukra tudják majd lejáratkor költeni. 
 
Csehek József képviselő 
Mi lesz ezzel a pénzzel, ha lejár a 8 éves fizetési vállalásunk és nem lesz csatornázás? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mindenki felhasználhatja saját célra. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A lejárat után kötetlen felhasználású a megtakarítás, nem is muszáj lakásfelújításra használni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sokan kiveszik, én egyébként mindenkit próbálok meggyőzni, hogy miért maradjanak, és van, aki meg is érti. A 
lakosság annyira terhelt nálunk, hogy a havi 2.000 Ft is pénz nekik, de az élvezeti cikkekre telik.  
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Amikor egy összegben meg lesz állapítva a hozzájárulás mértéke azoknak a háztartásoknak, akik megszüntették, 
még nagyobb gondot fog jelenteni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Márpedig ez olyan lesz, mint annak idején a gáz és a víz beruházásnál volt, hogy akár rákötöttél, akár nem, a 
hozzájárulást ki kellett fizetni. Akkor fognak rájönni ezek az emberek, hogyha egy összegben kell kifizetni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A tárgyi eszköz bevétel 808 ezer Ft, ez miből adódott? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Telek értékesítésből.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Rendben! Tetszik ez a felhalmozási alap, a 11 milliós. A költségvetési tartalékunk is jó! Én a magam módján az I. 
félévvel meg vagyok elégedve. 
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Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Gyakorlatilag ez az év nem feltétlenül a beruházások éve, inkább a működésé, de az stabilan áll. Az 
adóbevételeinknél is jók a számok, a bevételi oldal rendben, az állami támogatás a tervezett ütem szerint alakult. A 
felhalmozási bevételünk a napkollektoros pályázat kapcsán jelentkezik, megvan a bevételi és kiadási oldala is. A 
támogatási kölcsönök visszatérítésénél végrehajtói eszközzel kellett élnünk, de sikeresen behajtottuk a 
kintlévőséget, és van még folyamatban lévő visszafizetés is.  
Kiadási oldalon a béreket is jól kézben tartottuk, nem úsztunk el. Erős telünk volt, a gázkiadásunk 68 %-on áll, de 
szerintem ez jó, mert az év hátra lévő részében jelentkezik a fűtési szezon kisebb része. A beruházási kiadások 
között a legnagyobb volumenű a napkollektor volt, ami megvalósult. Szociális ellátások 50 %-ban állnak, de kicsit 
nagyobb volumenben terveztük, mint a tavalyi évben. Az is érezhető, hogy a munkaügyi központban 3 hónap után 
letelik az ellátás, és akkor már az önkormányzati szociális támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
következik, ami itt jelentkezik nálunk. A közmunkánál a későbbiekben előirányzat módosítást fogunk előterjeszteni. 
A munkaügyi központtal történt korábbi egyeztetések alapján úgy nézett ki, hogy sikerülni fog megvalósítani a 
közmunka foglalkoztatást úgy, ahogy beadtuk a pályázatunk, és hát ahhoz képest sajnos kisebb mértékben sikerült. 
Ez azt jelenti, hogy a bér sem annyi lesz, mint terveztük, és a bevételi oldalon sem annyi lesz. Ugyanakkor 
igyekszünk kihasználni azokat a lehetőségeket, amik vannak, nem csak közfoglalkoztatásban gondolkodunk, hanem 
bértámogatásos munkaerő piaci támogatást is igényeltünk, vagy a Startkártya előnyeit is kihasználjuk.  
Vannak dolgok, amik szerepelnek a költségvetésben, például a rendezési terv digitalizálása, ami egyelőre nem 
valósult meg. A kulturális rendezvények még nem látszanak, de szerintem a falunap nem jelentett akkora kiadást, 
mint tervezve volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A rendezvényeknél nem csak a falunap van betervezve. A falunap olyan 500-600 ezer Ft lesz. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Valószínű, hogy év végére ott is fog pénz maradni. Majd akkor visszatérünk rá. 
 
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 önkormányzatunk I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót és a határozati javaslatot, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
68/2012. (IX.11.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi I. 
féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
A képviselő-testület a költségvetés első féléves teljesítését 52.602 ezer Ft bevétellel, 
ezen belül: 

működési célú bevétel   20.381 e Ft, 
támogatási bevétel    14.272 e Ft, 
felhalmozási bevétel        808 e Ft, 
pénzügyi befektetések bevétele       266 e Ft, 
működési célú pénzeszköz átvétel      4.960 e Ft, 
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel    11.241 e Ft, 
támogatási kölcsönök bevétel        176 e Ft, 
előző évi költségvetési kiegészítés       498 e Ft 

jóváhagyja. 
 
A költségvetés első féléves teljesítését 50.139 ezer Ft kiadással, - ezen belül: 

működési kiadás     16.241 e Ft, 
   - ebből: személyi jellegű kiadás    4.581 e Ft, 
munkaadó járulékai        908 e Ft, 
dologi kiadás    10.125 e Ft, 
egyéb folyó kiadások         627 e Ft, 
társadalom- és szociálpolitikai juttatások   4.464 e Ft, 
ellátottak juttatásai           25 e Ft, 
felhalmozási kiadások   12.275 e Ft, 
végleges pénzeszköz átadás működési céllal   3.590 e Ft, 
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hitelek törlesztése         364 e Ft, 
támogatási kölcsön nyújtása     2.740 e Ft, 
Tolmács-Bánk Óvoda intézményfinanszírozás  10.440 e Ft 

jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    - 
 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az óvoda beszámolójához kapcsolódóan van-e kérdés, hozzászólás, vélemény, illetve Klári, van-e szóbeli 
kiegészítésed? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Minden intézménynél – még ha nem is teljesen önállóan gazdálkodik – teljesen elkülönített számlát kell vezetni, ami 
az idei évtől került bevezetésre. Minden egyes intézmény külön kell, hogy megjelenjen, ezért külön számolnak be. 
Hasonlóan működik, mint a körjegyzőség. Van nekik egy külön bankszámla számuk, és mi arra utalunk át pénzt, 
ahhoz, hogy Ők működjenek, és abból valósítják meg a működést. Ez az úgynevezett intézményfinanszírozás. 
Látjuk, hogy ez náluk bevételként megjelenik, nálunk pedig kiadásként, és ez így kiüti egymást. Nekik egyedüli 
bevételük, amit tőlünk kapnak a működésre. A társulási megállapodásunk szerint a közösbe nem vittünk be csak 
elsősorban a személyi jellegű dolgokat, a dologi kiadásokat a két önkormányzat külön-külön állja. A személyi 
kiadásoknál abszolút a tervezett szerint alakultak a kifizetések. Egyetlen dolog biztosan mindenkinek szemet szúrt, 
ez pedig a munkavégzéshez kapcsolódó juttatásoknál a 68 %-os teljesítés. Ettől nem kell megijedni, mert ez a 
bérkompenzáció. Az idei évben a kormány garantálta, hogy a közszférában dolgozók idei keresete nem lehet 
kevesebb, mint a tavalyi évben, és ezt állami támogatásból megkapjuk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nincs az óvodai dolgozóknak intézményi étkeztetés? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
A lehetőség adott, de nem élnek vele. Nincs már kötelező étkeztetés és nyilatkoztattuk Őket, és az idei évben 
Erzsébet utalványt kapnak. Ez egy nagyon szép gesztus volt a polgármester részéről, és az idei évben talán most egy 
picit meg tudtuk ezt engedni magunknak. A dolgozók választhattak a kedvezményes étkeztetés és az 5.000 Ft-os 
utalvány között, és az Erzsébet utalványt választották. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Tegnap például időm sem lett volna bent enni, mert a gyerekek között kellett lennem. Pedig bőséges és minőségi 
ételt kapunk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szeptember 1-jétől már Borsosberénybe is a mi beszállítónk szállít. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja Tolmács-Bánk Óvoda I. féléves beszámolóját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
69/2012. (IX.11.) Képviselő – testületi határozat  

 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tolmács-Bánk Óvoda 2012. évi I. 
féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
A képviselő-testület a költségvetés első féléves teljesítését 10.440 ezer Ft bevétellel; - 
ezen belül: 

intézményfinanszírozás    10.440 ezer Ft, 
jóváhagyja. 
 
A költségvetés első féléves teljesítését 9.185 ezer Ft kiadással; - ezen belül: 

működési kiadás                   9.185 ezer Ft, 
     - ebből: személyi jellegű kiadás    7.265 ezer Ft, 
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munkaadó járulékai     1.867 ezer Ft, 
dologi kiadás           38 ezer Ft, 
egyéb folyó kiadás           15 ezer Ft 

jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  - 

 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető elköszönt és távozott a testületi ülésről. 
 
 
 
3. Napirend        Támogatás iránti kérelmek 

a) Palóc mentőcsoport létrehozására irányuló támogatási kérelem 
     b)   Rétság Mentőállomás mentőautói részére mentéstechnikai eszközök beszerzésére irányuló  
                                      támogatás iránti kérelem 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Palóc mentőcsoporttól kérelem érkezett hozzánk, hogy támogassuk Őket. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Hol lenne a székhelyük? Mennyire érint ez minket? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én is csak annyit tudok, amit a levélben leírtak.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én jól értelmezem, ha úgy gondolom, hogy ezek a polgári védelemmel vannak összefüggésben? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem. Én úgy értelmezem, hogy ha van egy katasztrófa, Ők is jönnek segíteni. Ez egy külön mentőcsoport. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Gondoltál valamilyen összegre? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megmondom őszintén, hogy nem gondoltam semmilyen összegre.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem lehet erről valami bővebb tájékoztatás kérni, hogy pontosan mire gondolnak? Milyen egységgel, és helyileg 
hol? Milyen kiadásuk lesz, és milyen bevételre számítanak? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Van itt egy telefonszám, gondolom ott lehet bővebb információt kérni, bár szerintem a lényeg itt van, nem fogjuk 
tudni ellenőrizni, hogy egy-egy támogatást konkrétan mire fordítanak, hanem az beépül a költségvetésükbe, és arra 
költik a támogatást, amire akarják. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Térjünk vissza rá később! 
 
Csehek József képviselő 
Szerintem is halasszuk el a következő ülésre. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nézzünk körül komolyabban, hogy hol, és hogy működnek és utána eldöntjük. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor elnapolva, további információ kérésig? 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Jó, hogy alakítanak egy ilyen csoportot, de gondolom civil személyek lesznek szolgálatban, akik X időben a 
hivatalos munkahelyükön dolgoznak a megélhetésükért, és nem lehet rájuk számítani bármikor. Igazából az értelmét 
nem látom ennek olyan nagyon. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Van a katasztrófavédelem, a polgárvédelem, nem értem, hogy minek még ez is. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ez egy civil szervezet, Nógrád megyei polgári védelmi és a katasztrófavédelmi egyesület. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Amikor én utoljára voltam a katasztrófavédelmi értekezleten, azt láttam, hogy nagyon komolyan gondolják, amit 
csinálni akarnak. A faluban a polgármester felel a polgári védelemért, és most kell egy közbiztonsági referensnek is 
lenni, és szerintem ez lefedné a feladatot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A referensünk ma ment az első oktatásra. Négy napos az oktatásuk, egy héten két napot mennek. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen, ez a közbiztonsági dolog most komolyabban lesz véve, mint eddig bármikor volt. Én nem javaslom a civil 
szervezet támogatását. 
 
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 a támogatás iránti kérelmet a nehéz önkormányzati anyagi helyzetre való tekintettel 
elutasítsuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
70/2012. (IX.11.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Polgári Védelmi 
és Katasztrófavédelmi Egyesület Palóc mentőcsoport megalakulásának szándékát 
támogatja, ugyanakkor az önkormányzat nehéz anyagi helyzete és a költségvetés 
szűkössége miatt a megalakítást egyelőre, jelenleg anyagi támogatás formájában nem 
tudja segíteni.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A rétsági mentőállomás felszereltségének fejlesztéséhez ki javasol támogatást adni? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezek itt vannak, ha bármikor bajunk van, hozzájuk fordulunk legelőször, csak most itt is azt volna jó tudni, hogy 
milyük van ezekben a kocsikban és milyük nincs. Életmentő eszköz sok minden lehet.  
 
Torma Andrea körjegyző 
Nyilván nem olyan eszközt szeretnének venni, ami már van. Ezt szakmailag ők tudják, mire van szükség. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Van-e újraélesztő készülékük például? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én úgy hallottam, hogy az országba jönnek be valami új mentőautók, de hogy a Rétságiak kapnak-e, azt nem tudom. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én azt mondom, hogy támogassuk Őket! 
 



Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete  10/2012. (IX.11.) jegyzőkönyve 

 8

Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Támogassuk! Mennyivel? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én ötvenezret mondok, ami nem nagy összeg, de nem is tízezer. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én 20.000 Ft-ra gondoltam.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezek a készülékek azért komolyabb összegbe kerülnek!  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
De 26 település van! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha mindenki ennyit adna, akkor egy komolyabb felszerelést is be tudnának szerezni. Nem tudjuk, hogy a többiek 
mennyit adnak. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy 50.000 Ft anyagi támogatást nyújtsunk a rétsági mentőállomás mentőautóinak 
felszereltségének fejlesztésére, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület az elhangzott javaslatot 2 igen és 3 nem szavazattal elutasította. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy 20.000 Ft anyagi támogatást nyújtsunk a rétsági mentőállomás felszereltségének 
támogatására, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
71/2012. (IX.11.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyszeri 20.000 Ft támogatást nyújt 
az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére a rétsági mentőállomás 
mentőjárműveinek felszereltségének fejlesztése céljából. A támogatás az Alapítvány 
10800007-68164029 számú bankszámlájára történő átutalással kerül teljesítésre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
4. Napirend Szüreti felvonulás és bál szervezése, előkészítése – szóbeli megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A szüreti rendezvényünket annak idején október 6-ra terveztük be. De mondom a többit is, amit beterveztünk, ha 
valaki elfelejtette volna. November 16 idősek napja, december 16 ádventi vigalom és vásár. Év elején mindig le kell 
adni a kistérség felé a rendezvények napját, és azért határoztuk meg annak idején.  
Vissza térve a szüretre: beszéltem tegnap Bacsa Úrral, aki hozza a hintót, azt mondta, hogy szívesen eljön, ha kell, 
két lovast is hoz. A további szervezéssel Magdi, Te vagy megbízva. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azt szeretném kérdezni, hogy zenekarotok van-e? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Beszélgettünk róla tegnap, és azt mondtad Magdi, hogy kérdezzem meg Csabuda Pétert. 
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Hámori Imréné képviselő 
Igen. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nekem van egy javaslatom. Voltam egy rendezvényen, ahol egy kétszemélyes zenekar szolgáltatta a zenét 
Magyargécről. Nagyon jó zenét adtak, és én elkértem az elérhetőségüket. Magyargécen az alpolgármestert kell 
megkeresni. Rendesen éneklik a számokat, nem csak mormolnak a mikrofonba. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én szeretem a Csabuda Péter zenéjét is! 
 
Hámori Imréné képviselő 
70.000 Ft-ért jött volna pár évvel ezelőtt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Meg is próbálom felhívni a magyargécieket, megkeresem a honlapjukat. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Amíg Te keresel, közben mondanám a programot. 14.00 órakor lesz a felvonulás. A lovasokkal beszéltem, még 
kocsi ügyben kell egy személyt megkeresnem. A pogácsát megbeszéltük, a bort intézed Te az Orsival a közösségi 
házban. Vagy én beszéljek Orsival? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Intézzél mindent! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szeretném, ha a bort és a zenekart Te intéznéd, mindig Te szoktad. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó! A honlapjukon csak a polgármester telefonszáma van megadva, mond a másik számot, amin hívni lehet! 
 
Dudás Gergely alpolgármester megadta a nála lévő telefonszámot, Hajnis Ferenc polgármester hívta a megadott 
számot, ahol a Polgármesterhez mobil telefonszámot kapott, de ezt követően a Polgármester Urat nem sikerült 
elérni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Majd máskor is próbálkozom, és ha nem sikerül, beszélek Csabuda Péterrel.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A bort én is elintézhetem! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
350 Ft/l áron tudsz hozni? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen, mert szerintem én is onnan hoznám, ahonnan Te. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Támogatja-e az önkormányzat a zenekari költséget? Ha nem kapunk zenekart 60-70 ezer Ft-ért, csak többért, akkor 
az a bevételből túl nagy kiadás lenne.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A képviselők eldöntik! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez a második legnagyobb rendezvényünk a faluba, sokan kiállnak az utcára, és egyre többen részt vesznek benne. 
Szerintem egy 30.000 Ft-os támogatást kibírnánk. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Azért ez a rendezvény még további 30.000 Ft-ba bele fog kerülni nekünk, mert a pogácsa alapanyagát is meg kell 
vennünk, és a bort is. 
 
Csehek József képviselő 
Azt javaslom, hogy a zenekari költség felét állja az önkormányzat. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az kb. 30.000 Ft. 
 
Hajnis Ferenc polgármestert telefonon visszahívta a magyarcégi polgármester. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Milyen messze van Magyargéc? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Legalább 60 km. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én csak egy lehetőséget mondtam, nem azt mondtam, hogy őket hívjuk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Polgármester Úrral beszéltem, és azt mondta, hogy nem együttesről van szó, csak néha összeállnak egy-egy 
alkalomra zenélni, de megadta az elérhetőségüket. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nekünk már jó lenne, ha a zenekar költségéhez 30.000 Ft-ot tudnánk biztosítani a rendezvényekre betervezett 
összegből. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem most azt kell eldöntenünk, hogy milyen összeget szánunk összességében a szüretre. Szavazzunk meg egy 
fix összeget, és abból gazdálkodnak majd. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Tudjátok, hogy a bevétel az óvoda és az iskola javára lesz fordítva. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én 75.000 Ft-ot javaslok. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én ezt sokallom! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én 70.000 Ft-ot javaslok. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A számlát kinek a nevére kell kérnünk? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Majd megbeszéljük a Klárival, hogy a legjobb ennek a kivitelezése. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy 75.000 Ft anyagi támogatást nyújtsunk a szüreti rendezvényünkre, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A képviselő-testület az elhangzott javaslatot 2 igen és 3 nem szavazattal elutasította. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy 70.000 Ft anyagi támogatást nyújtsunk az intézményünk támogatására rendezett szüreti 
rendezvényre, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 
72/2012. (IX.11.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. október 6-án a tolmácsi 
óvoda és iskola támogatására megrendezésre kerülő szüreti rendezvényt (felvonulás és 
bál) 70.000 Ft-tal támogatja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
 

 
 
5. Napirend         Idősek napjával kapcsolatos megbeszélés, előkészítés – szóbeli megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
November 16-ra terveztük az idősek napját.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Zenélni – gondolom – Bubori István fog! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. A vacsorát a jelenlegi közétkeztetési beszállítóval oldjuk majd meg. Fellép majd a néptánccsoport és a 
népdalkörünk.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Legyen az iskolásoktól egy kis műsor? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Legyen, de ne hosszú. 
 
Csehek József képviselő 
Sokallják az idősek, ha hosszú a műsor. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Rendben. 
 
Torma Andrea körjegyző 
És szerintem inkább valami mozgalmasabb, látványosabb műsor lenne jó, mert az idősek már nem hallanak túl jól, 
és egy szöveges, verses műsort nem igazán élveznek, mert nem értik rendesen. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Tehát ne verses legyen, hanem mozgásról szóljon. Jó! 
 
Hajnis Ferenc polgármestert telefonon keresték, a telefont felvette és utána az alábbiakat közölte: 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most hívott vissza a magyargéci zenekar egyik zenész, és az mondta, hogy nekik nem jó ez az időpont – október 6-a 
– mert már programjuk van.  
Az idősek napjával kapcsolatban még azt szeretném kérdezni, hogy hívjunk-e valakiket fellépni? Volt egy személy, 
aki ajánlkozott, aki 25 perces műsort csinál 50.000 Ft-ért. Mindent énekel: operettet, magyar nótát, katonadalokat. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Hallottad már énekelni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Neten megnéztem. Nógrád megyei származású, Zsuzsa Mihálynak hívják. Legyen, vagy ne? Bár az öregek szeretik 
a Líviát is, aki már többször volt nálunk fellépni. Ő ingyen szokta vállalni a fellépést, sőt, tavaly még hozott 
magával két fiatalt is, és a zongoristát. Csak az útiköltségüket kellett fizetnünk. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Valaki kell, hogy énekeljen, mert szeretik az idősek. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor megszervezem. Bár az idősek azt szokták mondani, hogy nem kell ide nekik senki, elég ha mi éneklünk és 
táncolunk, utána pedig Bubori István zenél. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Rád bízzuk a szervezést! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Esetleg felhívom Líviát, lehet, hogy azt mondja, hogy 15.000 Ft útiköltség fejében elénekelnek itt egy órát. Rátok 
pedig idén is számítok a felszolgálásnál és a kínálgatásnál! 
 
Csehek József képviselő 
Kevés asztalunk van.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ilyenkor már nem igen lehet venni asztalt. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Most vannak akciósak!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tavaly is ilyenkor akartunk venni és már mind elfogyott. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha tíz hiányzik, az nem gond, mert soha nem volt tele, amit megterítettünk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az idén is visszajelzést fogunk kérni, hogy tudjuk, mennyi főre számíthatunk, és majd megoldjuk valahogy, ha 
kevésnek bizonyul az asztal. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Így van, akkor meglátjuk hányan leszünk. 
 
A képviselő-testület a javaslatokkal egyetértett és megbízza a polgármester a szervezéssel. 
 
 
 
6. Napirend        Környezetvédelmi nap megszervezése – szóbeli megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e valakinek javaslata?  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tavaly ősszel nem volt környezetvédelmi nap! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Valóban nem volt. Most mikor legyen? 
 
Csehek József képviselő 
Lehetne mindenszentek előtt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Október 27. szombat, lehetne akkor? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az munkanap lesz, mert november 1 keddre esik, és szerintem előtte szombaton dolgozzuk le a hétfőt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az október 20-ai szombati hétvége is hosszú hétvége lesz szerintem. Legyen akkor? 
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Csehek József képviselő 
Jó! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Van még egy ilyen ledolgozós szombat, csak nem tudom, mikor. 
 
Csehek József képviselő 
Meg kell kérdezni a lányokat a hivatalban., Ők biztos tudják. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem jelöljük be 20-át,.úgy is kevesen leszünk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A szórólapra írjuk majd rá, hogy „Önt is szeretettel várjuk”! Ha teszünk ki plakátot, azon is rajta legyen. 
 
Csehek József képviselő 
Addigra megjelenik a Kisbíró újságunk is, abba is beletehetjük. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tehát a környezetvédelmi nap 2012. október 20-án lesz, a szokásos módon mindenki értesítés kap róla. 
 
 
 
7. Napirend  Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az Arany János utca felújításáról szeretnélek tájékoztatni. Kértem árajánlatot egy másik Kft-től is, ami jóval 
olcsóbb, mint az előző. Tárgyaltam az Erdőkémia vezetőjével, aki elmondta, hogy lehet, hogy sikerül nekik 
megcsináltatni az utat, és akkor nem kerül az önkormányzatnak pénzébe. Úgy beszéltük meg, hogy fogom keresni 
Őt, hogy hol tart a dolog, ha nem sikerül nekik megoldani, akkor nekünk kell lépnünk. A Kft. vezetője, akitől a 
kedvezőbb árajánlatot kaptam, azt mondta, hogy erre az útra nem elég a kátyúzás, teljes aszfaltozás kell, ami 2,5-3 
millió forint lenne. 
 
Csehek József képviselő 
Meddig lenne felújítva, a Szabadság utcáig? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Addig fel kellene, de az Erdőkémia portától a Szabadság utcáig húzódó pár méter az önkormányzat költsége lenne. 
Az Erdőkémia vezetőitől azt a tájékoztatást kaptam, hogy szándékukban áll meghívni a képviselő-testületünket és 
tájékoztatni minket arról, hogy hogyan épül fel a menedzsmentjük, és az egész vállalat. Szeptember elejére mondták 
a találkozót, hát majd felhívom, hogy pontosan mikorra tervezik.  
Az Erdőkémia az alattuk húzódó földutunkat le szeretné zárni. Úgy szeretnék lezárni, hogy sorompót helyeznének 
el, mert nagyon sok a lopás, és szerintük ott megy ki, és ezzel vissza tudnák szorítani. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor nem lezárni akarják, csak korlátozni a forgalmat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A túloldalról is be lehet menni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ott akkora a fű, hogy nem lehet közlekedni. Kimentem a helyszínre az útfelügyelőnkkel, aki azt mondta, hogy 
abban az esetben korlátozhatják a forgalmat, ha az úttal szomszédos terület tulajdonosai hozzájárulnak. Tehát 
nyomozzák ki a tulajdonosok nevét, címét és kérjék ki a hozzájárulásukat. 
Az iskolába körülbelül 200.000 Ft-ba fog kerülni a gázórának az átszerelése, ugyanis rájöttünk arra, hogy az alapdíj 
havonta 40.000 Ft, mert annak idején 20-100 m3-es nagyfogyasztónak sorolt be minket a TIGÁZ. Felvettük a 
TIGÁZ-zal a kapcsolatot, ahol tájékoztatás kaptunk, miként tudjuk kisebb fogyasztóvá soroltatni magunkat. 
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Telefonon felhívtam egy mérnököt, aki eljött felmérni, hogy indokolt-e ez a nagyobb teljesítményű óra, vagy 
elegendő a kisebb óra felszerelése. Elegendőnek találta a kisebb órát, és el is készíti a módosításhoz szükséges 
terveket, és a kivitelezés után a havi díjunk 2.000 Ft lesz. A kivitelezés akkor történne meg, amikor az óvodában és 
az iskolában őszi szünet lesz. Tehát ez is elvileg folyamatban van, rendezve lesz.  
Ha van valakinek az egyebekben mondanivalója, mondja! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szörnyen néz ki az óvoda udvara reggelente. Nem lehetne reggelente a közhasznú munkásokkal összetakaríttatni? A 
homokot is fel kellene ásni, és egy picit összegereblyézni minden reggel? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Közhasznú munkásunk már csak október végéig vannak, de a Józsi reggelente ott fog kezdeni, mert már a virágokat 
sem kell sokáig locsolni. Jól van Józsi? 
 
Csehek József képviselő 
Jó.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Beszélgettük, hogy a polgárőrség menjen ki esténként. Nem beszéltél azóta velük? 
 
Hámori Imréné képviselő 
De beszéltem velük. 
 
Csehek József képviselő 
Ki szoktak menni! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én még azt szeretném kérdezni, hogy a kastélykertben, amit kitakarítottunk, mi lesz azokkal a gallyakkal? Ott állnak 
nagy halmokba. Nem is biztos, hogy el kellene tüzelni, össze lehetne darálni, és valakinek oda lehetne adni 
tüzelőnek.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én kérdeztem olyan embereket, akik tényleg rászorulók, de azt mondták, hogy nekik nem kell. Szépen, lassan 
eltüzelgetjük. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én tudok egy személyt, akinek van gallydarálója, ha megengeditek, megkérdezem őt, hogy neki nem kell-e, mert 
azzal darálta a fűt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A daráló az önkormányzaté, mi adtuk neki kölcsön. Nagyon lassan megy azzal a darálás, és nem is kifejezetten 
gallyra van. Azt a komposztládákhoz kaptuk, komposztot darálni rajta. 
 
Csehek József képviselő 
Mire azzal ledarálná, több benzin fogyna el, mint amennyit a gally tüzelőértéke ér. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó, de akkor kell valamit csinálni, mert hogy néz ott ki az a nagy kupac gally! 
 
Dudás Gergely alplgármester 
El kell tüzelni! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Dicsérem azt, aki a közösségi házba a függönyöket vásárolta! Nagyon ízléses, kis aranyos, úgyhogy köszönjük 
szépen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, átadom!  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Indul a tornatermi szezon, járunk be kézilabdázni, teremfocizni. Festessük fel a pályára a csíkokat! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Szóltam már egy-két festőnek, és nem vállalták el.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Valakivel akkor is festessük már föl! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kit javasolsz? 
 
Dudás Gergely alplgármester 
Megveszi az önkormány a festéket és a kettő darab ecsetet, meg a ragasztócsíkot, aztán összejönnek a kézisek meg a 
focisok, és egyszer nem sportolni fognak, hanem fölfestik a csíkokat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Fölfestethetjük, de az pénzbe fog kerülni, gondolom, akik az iskolát festették, megcsinálják. 
 
Hámori Imréné képviselő telefonhívást kapott, miután lefolytatta a beszélgetést az alábbiakról tájékoztatta a 
képviselő-testületet: 
 
Hámori Imréné képviselő 
Csabuda Péter hívott vissza az imént, és ráér október 6-án, tehát eljön zenélni a bálba. Ketten jönnének 60.000 Ft-
ért, próbáltam az árból egy kicsit faragni végül 55.000 Ft-ot mondott. Mondtam neki, hogy ez egy jótékonysági bál 
lesz. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én felírtam három dolgot. Megcsináltattuk a temető kerítést, ami nagyon szép és jó, csak már kezd benne akác 
csemete kijönni. Jó lenne egy gyomirtó – totális gyomirtó - permetezés, mielőtt teljesen belenőlne a drótba. Ezt 
oldjuk meg valahogy!  
A második, hogy kiraktuk a korlátozó táblákat, amiket le is loptak. Az óvoda-iskola előtt ugyanúgy 60-80 km-rel 
száguldoznak a motorosok és az autósok, ami nagyon veszélyes a gyerekekre nézve. Rétságon és Bánkon 
megoldották, ki van táblázva, hogy 40 km/óra-val lehet haladni a központban. Javaslok legalább arra a 200 méteres 
szakaszra két 40-es korlátozó táblát kirakni, esetleg megerősíteni egy figyelmeztető táblával, ami az jelzi, hogy ott 
gyerek vannak, és ne száguldozzanak. Ha véletlenül baleset történik, a féktávolságból kiderül, hogy mennyivel 
ment, és az összes felelősség az illetőé. Ha nem teszünk táblát, nem lehet hivatkozni semmire! Javaslom, hogy a 
házam előtt lévő oszlopra és a buszmegállónál lévő oszlopra helyezzük ki a 40-es korlátozó táblát, és akkor legalább 
a tőlünk elvárhatót megtettük. Azt, hogy a falu szélén lévő táblákat ellopták, azt nem tudom befolyásolni, de akkor 
is javasoltam, hogy pótoljuk a táblákat, és úgy szereljük fel azokat, hogy megnehezített legyen a leszerelése.  
A következő a tüzeléssel kapcsolatos. A tüzelést szabályozó 2007. évi önkormányzati rendeletben le van írva, hogy 
03.01-től május 31-ig 20 óráig lehet tüzelni, és szeptember 1-jétől november 30-áig 9-13 óráig lehet kerti hulladékot 
szombatonként tüzelni. Szeretném, ha módosítanánk ezt a rendeletünket, mert több helyen utánanéztem ennek a 
dolognak, körülnéztem más önkormányzatok és hatóságok honlapjain is, és a végén megtaláltam egy törvényt, 
amiben leírják, hogy egészségre káros anyagot, ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket égetni tilos. 
Ez törvénybe van leírva, és ez a mi rendeletünkben így konkrétan nem szerepel, és nyugodtan égetik. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem is kell, hogy szerepeljen, mert a törvény magasabb rendű a mi rendeletünknél, és a törvény mindenkire 
érvényes és kötelező erejű. A helyi rendeletben nem kell szabályozni, amit a törvény szabályoz.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én szeretném, ha ez szerepelne a mi rendeletünkbe is. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem javaslom, mert ez a törvény felesleges ismétlése lenne, másrészt pedig, ha egy szót módosítanak a törvényben, 
nekünk abban a pillanatban módosítanunk kell a rendeletünket, különben jogszabály ellenes lenne a rendelkezésünk. 
A helyi jogszabályalkotásnak az a lényege, hogy a törvényben nem szabályozott helyi viszonyokat rendezzük. Amit 
törvény szabályoz, arra ne terjedjen ki a jogalkotásunk, hiszen felesleges. Én nem javaslom a rendelet ez irányú 
módosítását. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A lakosok már egész jól betartják a szerdai és a szombati tüzelést, csak az a baj, hogy van, aki este is meggyújtja. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Erre is ki szerettem volna térni, mert az esti tüzelésnek is utána néztem. Az esti időszakban való tüzelés talajközeli 
inverziót okoz. Az inverzió magyarra lefordítva: a hőmérséklet változás miatt (a leszálló hőmérséklet miatt) az esti 
órákban az égetés sokkal veszélyesebb. Erre is egy olyan honlapon találtam rá, ahol az égetés szabályozással 
foglalkoznak. Az inverzió lezárja a légkör talajközeli rétegét, a jelentség reggel és esete fordul elő. Azt szeretném 
ezzel mondani, hogy jó lenne közzétenni a Kisbíróba, hogy este 8 órakor már ne tüzeljenek, mert esetleg a szomszéd 
szellőztetni szeretne. A rendeletünket úgy javaslom módosítani, hogy délután 4 óráig lehessen tüzelni, nem este 8 
órakor. Tapasztalhatta mindenki, hogy este a füst úgy száll, mint egy paplan. Javaslom a módosítást, hogy reggeltől 
délután 4 óráig lehessen tüzelni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Módosíthatjuk most így a rendeletünket? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Most csak arról lehet dönteni, hogy a rendelet tekintetében ilyen irányú módosítási szándéka van a testületnek, és a 
következő ülésre ennek megfelelően kidolgozott rendelet-tervezet elfogadásával lehet majd módosítani a rendeletet. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Eddig szerdán és szombaton más időben lehetett tüzelni, és ezt senki nem tudja követni. Az a javaslatom, hogy mind 
a két napon ugyanabban az időszakban legyen meghatározva a tüzelés. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Összefoglalva: maradjon a szerda az a nap, amikor egész évben lehet tüzelni reggel 8-tól este 8-ig? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Este 8-ig minek? Főleg, ha jön az óra visszaállítás és már délután 4-kor sötét van. Ki fog akkor tüzelni? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nyáron meg az inverzió miatt a füst nem száll föl! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De ki fogja betartatni? Én menjek el minden házhoz ellenőrizni? Amíg volt a településőr, addig jó volt, ő körbejárta 
a falut és figyelmeztette az embereket. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Feljelentést lehet tenni, és a hatóság eljár. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezért kellene egy cikket megjelentetni a következő Kisbíróban, hogy az emberek legyenek már tekintettel egymásra, 
hogy este szellőztetünk, mert az idén nyáron is nagy volt a hőség, és napközben nem szellőztethettünk, csak este. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tehát, akkor legyen úgy, hogy szerdán és szombaton – egységesen - reggel 8-tól délután 4-ig lehessen tüzelni? Ettől 
függetlenül a cikket meg lehet írni a Kisbíróban. Kriszti, ezt Te tartsd észben, hogy jelenjen meg erről egy cikk. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja, hogy a tűzgyújtással kapcsolatos rendeletünk a tűzgyújtás engedélyezett időpontjára vonatkozóan 
módosításra kerüljön, és erre vonatkozóan módosítási szándékunkat fejezzük ki, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
73/2012. (IX.11.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy az avar és 
kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 2/2007. (III.22.) önkormányzati rendeletet 
akként kívánja módosítani, hogy az égetés egész évben egységesen szerdai és szombati 
napokon 8.00 órától 16.00 óráig legyen engedélyezett. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendelet módosításához szükséges 
rendelet-tervezetet készítse elé és terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Idén az iskolánk 50 éves, 1962. szeptemberében avatták az iskolát. A 40 éves jubileum meg volt tartva, akkor még 
Papi Ibolya volt a főszervező. Magdi elhozta a listát, mely a tanárok nevét tartalmazza, akik régen és most  
tanítottak. Arra gondoltam, hogy ezt meg kellene ünnepelni, mégis csak 50 éves az iskola! Itt a közösségi házban 
lenne az ünnepség. Ehhez viszont pénz kell! Először arra gondoltam, hogy a névsort átadom a tagintézmény 
vezetőnek, hogy szervezze meg, de mivel a tagintézmény Rétsághoz tartozik, inkább mégsem. Megoldjuk a 
hivatalból, kiküldjük a meghívókat, melyben kérjük a visszajelzést, hogy ki tud részt venni az ünnepségen, mert egy 
állófogadást is illik ilyenkor adni. A 40 évesen is volt egy kis vacsora. Az iskolás gyerekek mindenképpen adjanak 
egy műsort. Gondoltam még a néptánccsoportra és a népdalkörre is, és utána volna egy kis állófogadás kötetlen 
beszélgetéssel. Hidegtálakra gondoltam Erre viszont pénz kell, hogy mennyi, nem tudom. A képviselő-testület 
tagjait mindenképpen szeretném, ha ott lennének. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mikorra tervezitek? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt gondolom, novemberben, mert idő kell a szervezéshez. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
November már elég későinek tűnik. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Össze hozni ezt az egészet, kiküldeni a meghívókat, megvárni, míg vissza jeleznek, hogy kik tudnak eljönni, ez 
mind idő. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
November 10. szombat – mindenképpen hétvégén kell rendezni – szerintem jó lenne. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
100.000 Ft szerintem fog kelleni rá. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hát én is úgy gondolom, hogy az a minimum.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Svédasztalos megoldást javaslok. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, és a fellépő gyerekeknek 1-1 csoki. Lépjen fel a népdalkör és a néptánccsoport? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen, legyen egy kis műsor. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor azokat is illik megvendégelni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az iskolában lenne a gyülekezés, hogy az iskolát lássák, és utána lehetne ide átjönni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A tagintézmény vezető elmondhatná, hogy hogyan alakult át az iskolai oktatás. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Lehetne az  egész az iskola tornateremében is, nem? 
 
Csehek József képviselő 
Az kicsi. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hát gondoltam több variációt, majd kiforrja magát. A gyülekező lehetne 13 órától az iskolában és utána átjönni a 
közösségi házba. 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Kellene mondani azoknak, akik jönnek, hogy fényképeket hozzanak magukkal.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Vannak fényképek.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A tanárok hozzanak! Biztos, hogy vannak tolmácsi vonatkozású képeik. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A fényképeket fel kellene vinni számítógépre, össze lehetne illeszteni, és a kivetítőn ki lehetne vetíteni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehetne, csak itt lesz a műsor, és még meg kell teríteni, na meg kevés már addig az idő, hogy átnézzük a 
fényképeket és megcsináltassuk, hogy ki lehessen vetíteni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem kell oda olyan nagy megterítés! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Végig az ablak alatt meg lehet oldani. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azért gondoltam a svédasztalos megoldásra, mer annál egy ilyen asztal, ami itt van már 70 személyt is kiszolgálna.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tehát november 10-én az iskola 50. évfordulóját ünnepeljük és kiküldjük a meghívókat. Szerepelnek a gyerekek, a 
népdalkör és a néptánccsoport. Magdi, légy szíves beszélj a tagintézmény vezetővel, hogy írjon egy rövid 
összefoglalót az iskoláról. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó. 
 
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett. 
 
 
 
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. 
 
 

Dudásné Rudnai Krisztina 
képviselő 


