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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

12/2012. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2012. október 25-én 900 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

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

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc  polgármester 
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Csehek József képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
 Hámori Imréné képviselő 
 Torma Andrea körjegyző 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Hámori Imréné képviselő legyen. A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendekkel kapcsolatban a polgármester javaslatot tett: A 4. napirend után tárgyaljuk meg a zárt ülés 
napirendjeit, és utána tárgyaljuk az 5. napirendet, mert azt egy kicsit szeretném bővebben kifejteni, és talán 
hosszadalmasabb lesz. 
A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendeket és a napirendek tárgyalási sorrendjét egyhangúlag 
elfogadta, és az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
Napirend  
 
Tájékoztatás az előző ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 

 Előadó: Hajnis Ferenc polgármester 
 
1. A Járási Hivatal személyi és tárgyi feltételeinek kialakítására vonatkozó megállapodás 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2013. évi fordulójához történő 
csatlakozás 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

3. A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
4. A 349/1 helyrajzi számú földrészlet megosztása – szóbeli előterjesztés 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
5. Közös önkormányzati hivatal létrehozása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
Tájékoztatás az előző ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az Erdőkémia vezetőivel már kétszer is tárgyaltam az úttal kapcsolatban. Egyet kérnek tőlünk, hogy ne az idén 
fogjunk bele a felújításba, hanem várjunk jövő tavaszig, mert bíznak abban, hogy gazdaságilag és anyagilag a cég 
megerősödik, és akkor esetleg teljes egészében állni tudják az útfelújítás költségét. Azt is tervezik, hogy meghívják 
a képviselő-testületünket és bemutatják az üzemet és az ott működő öt céget, akik ide vannak bejelentkezve.  
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Dudás Gergely alpolgármester 
Annak idején nagyon szép terveik és költségvetésük volt a felújításra, és nem lett belőle semmi. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azóta tulajdonos váltások történtek. 
A Kisbíró szerkesztésével kapcsolatban szeretném elmondani, hogy én sajnos nem tudom felvállalni, mert nekem 
nagyon sok dolgom lesz a benyújtandó pályázatokkal. Arra gondoltam, hogy Kriszti és Józsi segíthetnétek Dinkó 
Orsolya IKSZT vezetőnek, és hárman szerkesztenétek meg, hogy gördülékenyen menjen. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Salavec Pétertől megkaptad a cikket? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen megkaptam, de még arra sem volt időm, hogy elolvassam. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mondta, hogy kicsit hosszúra sikerült. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, nekem is mondta, de azt is mondta, hogy leszűkíti, ha kell. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem csúszhatna november végére a Kisbíró kiadása? Nekünk most – az Évikével - nagyon sok a mindenféle 
rendezvényre készülésünk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én ezt nem igazán értem! Nem tudom, hogy egy tanítónak mennyi dolga van, de nem értem, hogy nem fér bele! Na 
jó, akkor azt kell csinálni, hogy november végén megjelentetjük a Kisbírót, és akkor decemberben már nem lesz. 
Elvileg negyedévente kellene megjelennie. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó, és akkor benne lesz az 50 éves iskolai évforduló és az idősek napja is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Annak idején Góg Katalin készítette, megcsinálta frappánsan. Most az Orsi feladata lesz, de még nem igazán megy 
gördülékenyen, mert nem volt még benne az ilyen dolgokba, ezért kell neki segítség, legalábbis az első kettőnél 
biztos, és a többit már meg fogja tudni csinálni. Vegyétek fel a kapcsolatot Orsival, beszéljétek meg, hogyan legyen, 
segítsetek neki! Nekem tényleg nagyon sok dolgom lesz, nem lesz időm ezzel foglalkozni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó! November 30-ára beszéltük meg a közmeghallgatást. Ez még eszetekbe van? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Persze, felírtam a naptárba. Beszámolunk majd a pályázatokról is, illetve a közös hivatalról is. 
A testvértelepülésünk részére a leégett csíkmindszenti sportcsarnok felújítására megszavazott támogatást elvittük. 
Amikor átadtuk, nagyon meghatódtak. Meg lehet nézni a honlapukon a támogatók nevét, és az összegeket. 
Borzasztóan meg voltak hatódva, hogy egy ilyen kis település, mint Tolmács, 280.000 Ft-tal tudja Őket támogatni. 
Felajánlották, hogy bármi gondunk van, és ha tudnak, nagyon szívesen segítenek nekünk. Volt olyan magyar 
település, ahol a lakosság körében végeztek gyűjtést, és azzal támogatták a sportcsarnok újraépítését. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Felvetődött, hogy többen megindítanák a magyar állampolgársági eljárást, és esetleg hozzánk jönnének el 
állampolgársági esküt tenni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azt viszont meg kell becsületesen szerveznünk, hogy az olyan legyen, amilyennek lennie kell! 
 
A Polgármester úr bemutatta a képviselő-testületnek Csíkmindszent honlapját, és a támogatók listáját. 
 
További  hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
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1. Napirend           A Járási Hivatal személyi és tárgyi feltételeinek kialakítására vonatkozó megállapodás 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Holnap kell mennünk Salgótarjánba aláírni ezt a megállapodást, de ehhez testületi felhatalmazásra van szükség. 
Van-e valakinek hozzászólása, kérdése? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Egy dolgot szeretnék kiemelni, ha esetleg nem szűrődött volna ki egyértelműen az anyagból, hogy itt most arról van 
szó, hogy a körjegyzőségből átadunk egy fő dolgozót a járási hivatalnak, és a személlyel együtt átadjuk a hozzá 
tartozó, általa használt tárgyi eszközöket is, tehát az Ő gépét, székét, asztalát. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez azt jelenti, hogy kapcsolattartó lesz a járás és a falu között? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem. Ez azt jelenti, hogy nem a körjegyzőség, hanem a Járási Hivatal lesz a munkáltatója. Hozzáteszem, hogy olyan 
fenntartással és szóbeli megbeszéléssel adjuk át ezt az egy főt, hogy amennyiben úgy fog kialakulni az itteni közös 
hivatal, hogy szükség lesz a most átadott kolleganőre – mert a sok alternatívából van olyan is, amiben szükségünk 
van rá – akkor visszakérjük, és továbbra is itt fog dolgozni nálunk. Viszont ha itt a körjegyzőségünk bomlik, akkor 
ez az egy fő ne legyen munkanélküli, hanem állást kap a járási hivatalnál. A járási hivatal úgy áll fel, hogy az 
önkormányzatoktól vesznek át dolgozót, és vesznek át gépet, berendezést, mindent. Gyakorlatilag ingyen átadjuk a 
járási hivatalnak az eszközöket, ingyenes használatra. Ahonnan nem vesznek át dolgozót, onnan nem visznek el 
tárgyi eszközt sem. Tehát dolgozót vesznek át eszközöstül.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A körjegyzőséget érinti ez, de nem a tolmácsi kirendeltséget. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Mi van olyan esetben, ha nem tudunk dolgozót átadni? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ez nem úgy működik, hogy tudunk, vagy nem tudunk. Egyeztetések folytak, megnézték az önkormányzati 
hivatalokat, létszámot, feladatok nagyságrendjét, ügyszámot, lakosságszámot, stb. mert bizonyos hatósági feladatok 
átkerülnek a járási hivatalhoz, és ezek alapján kalkuláltak, hogy honnan mennyi főt vennének át, de ez kiinduló alap 
volt, a tárgyalások során került véglegezésre. Minden önkormányzattal külön-külön egyeztetés volt, hogy ki mennyit 
ad át, vagy nem ad át. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Azt lehet tudni, hogy ki az az egy fő? 
 
Torma Andrea körjegyző 
A Zsanett. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Fizikálisan ez úgy fog működni, hogy az átvett ember Bánkon marad? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem, a járási hivatalban Rétságon lesz a munkahelye. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tehát lesz valahol egy iroda, ahova beszedik az embereket? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rétságon lesz a járási hivatal. Ez egy új hivatal lesz, és ezek az emberek ott fognak dolgozni. 
 
Csehek József képviselő 
És ez hol lesz? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rétságon, úgy tudom, a városháza épületében valahol. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Végül is nekünk nem olyan messze van Rétság, nekünk még nem olyan rossz. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Mi azt kértük, és ebben a megállapodásban az is benne van, hogy egy járási ügysegéd – valószínűleg egy héten egy 
alkalommal – majd kijár a településünkre, segíteni a járási hivatalnál történő ügyintézésben a lakosokat. Lehet, hogy 
csak pár órára, vagy fél napra, ezt nem tudjuk, mert ez már nem a mi kompetenciánk. Nem ügyintéző lesz, de 
például kérelmet lehet tőle kapni azokban az ügyekben, amik átkerülnek a járási hivatalokhoz, és segít kitölteni a 
nyomtatványt, befogadja a kérelmet, ilyesmik.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tehát, ha az idős ember nem tud felülni a buszra, akkor itt minden héten egyszer el tudja érni a járási hivatal 
dolgozóját. 
 
Csehek József képviselő 
Akkor úgy, mint a falugazdász, hogy kijár hetente egyszer. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, valami ilyesmi lesz.  
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, melyben a testület meghatalmaz az előterjesztésben szereplő 
megállapodás aláírásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
82/2012. (X.25.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi I. a 
Nógrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalához kerülő államigazgatási feladatok 
ellátásának biztosítása érdekében a jogszabályoknak megfelelően 2013. január 1-jétől a 
Magyar Állam ingyenes használatába adja a feladatellátáshoz szükséges 
vagyonelemeket és létszámot, melyek átadására vonatkozó, előterjesztett megállapodást 
a képviselő-testület jóváhagy. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester a 
Megállapodás aláírására. 

 
Határidő: megállapodás megkötése: 2012. október 26. 
Felelős:   polgármester 
 
 

 
2. Napirend      A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2013. évi fordulójához történő  
  csatlakozás 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most csak arról kell döntenünk, hogy csatlakozunk-e az ösztöndíj rendszerhez. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja, hogy önkormányzatunk csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
rendszer 2013. évi fordulójához, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
83/2012. (X.25.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
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fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához. 
Tolmács Község Önkormányzata a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 
elbírálása és folyósítása után maradéktalanul az Általános Szerződési feltételekben 
foglaltaknak megfelelően jár el. 

 
Határidő: 2012. október 26. 
Felelős:   polgármester  

 
 
 
3. Napirend        A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Úgy döntöttek a társulási tagok, hogy jövőre is marad a kistérségi társulás, így el tudják látni ezt a feladatot. Azért 
döntöttünk így, hogy el tudják látni a belső ellenőrzést, a logopédiai szakszolgáltatás, és egyéb feladatokat. A 
kistérségi munkaszervezet viszont megszűnik december 31-ével, a munkájukat pedig a gesztortelepülés nyakába 
varrták.  
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja az előterjesztett 2013. évi belső ellenőrzési tervet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
84/2012. (X.25.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi belső 
ellenőrzési tervét a melléklet szerint elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a belső ellenőrzés elvégzéséhez 
szükséges fedezetet a 2013. évi önkormányzati költségvetésben tervezze be. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: folyamatos, 2013. december 31. 

 
 
 
4. Napirend A 349/1 helyrajzi számú földrészlet megosztása – szóbeli előterjesztés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A tolmácsi sportegyesület egy leader pályázatot szeretne benyújtani az iskola melletti sportpálya felújításra, építésre. 
A salakos pályát szeretnék felújítani, de sajnos egy helyrajzi számon van az óvoda-iskola intézményünkkel. Úgy 
döntöttünk, hogy külön helyrajzi számra méretjük a pályát. Ennek az összes költsége kb. 270.000 Ft lesz. Ha nyer a 
pályázat, az nagyon jó lesz, akkor egyértelműen megérte ez a kiadás, de ha nem nyerünk, akkor is szerencsésebb, ha 
külön helyrajzi számon lesz a pálya, mert soha nem lehet tudni, hogy mi lesz a kastély vagy az iskola sorsa. Láttátok 
a változási vázrajzot, az alapján történik majd a megosztás, és ha valaki megveszi a kastélyt, esetleg eldöntheti, hogy 
szeretné-e hozzá ezt a területet is, vagy sem, vagy el akarjuk-e adni, vagy sem. Van-e valami más vélemény? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Elfogadható, jó! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Még a műemlékvédelmi hivatalba kell mennem ez ügyben, mert a műemléki védettség miatt az ő szakhatósági 
hozzájárulásukra is szükség van a megosztáshoz. 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem akarjuk belevenni a határozatunkba, hogy amennyiben pályázik a sportegyesület, az önkormányzat támogatja? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt mondom, hogy várjuk meg a műemlékvédelmi hivatal álláspontját, és álljon össze a felújítás költségvetése, és 
utána döntsünk ebben a kérdésben. Beszéltem már banki szakemberrel is, hogy hogyan kaphatnak hitelt, azt mondta, 
hogy semmi akadálya, de az önkormányzatnak mögé kell állni, mint kezes. Az alapítványunk is pályázik a Béke 
park felújítására, tehát két hitelt is kell majd felvenni, ami durván 30 millió forint lesz. Ebben az esetben egy 
ingatlant is be kell vinnünk fedezetként, de ez még nem most lesz, lássuk a költségvetést, nyerjük meg a pályázatot, 
és utána a pontos összegek ismeretében döntünk erről. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én csak arra gondoltam, hogy egy olyan döntést hozzunk, hogy támogatjuk azt, hogy pályázatot nyújtsanak be. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ezt belefoglalhatjuk a határozatba, hogy az önkormányzat támogatja a pályázat benyújtását. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, az mehet, de az anyagi részét még nem látjuk, az arra vonatkozó határozattal még ráérünk. Az alapítványnak is a 
jövő héten lesz az ülése, amin eldöntik, hogy bevállalják-e a Béke tér felújítását. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy az előterjesztett változási vázrajz alapján a 349/1 helyrajzi számú ingatlant megosszuk és a 
salakpálya külön helyrajzi számot kapjon, valamint hogy támogatjuk a Tolmács SE sportpálya felújítására 
vonatkozó pályázatának benyújtását, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:  

 
85/2012. (X.25.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a tolmácsi 
sportegyesület a helyi leader program keretében pályázatot nyújtson be a 349/1 helyrajzi 
számú földterület megosztását követően kialakuló 349/3 helyrajzi számon található 
sportpálya felújítására, fejlesztésére vonatkozóan. Ennek érdekében a képviselő-testület 
hozzájárul, hogy a 349/1 helyrajzi számú földrészlet mellékelt, az Applewood Bt. által 
N/16-2/2012. munkaszámon készített változási vázrajznak megfelelő megosztásához, 
mely eredményeként a 349/3 helyrajzi számon 2737 m2 területű kivett sportpálya és 
épület megnevezésű, valamint 349/4 helyrajzi számon 2996 m2 területű kivett általános 
iskola megnevezésű terület jön létre. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a földterület megosztása 
érdekben tegye meg a szükséges intézkedéseket, eljárásokat. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, illetve pályázat benyújtási határideje 

 
 
További hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a zárt ülés napirendjeinek tárgyalásával folytatta ülését. 
A zárt ülést követően a képviselő-testület az 5. napirend tárgyalásával folytatta az ülését. 
 
 
 
5. Napirend         Közös önkormányzati hivatal létrehozása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A közös önkormányzati hivatal első alternatívája az volt, hogy Borsosberény-Bánk-Tolmács önkormányzatok 
hoznának létre egy közös önkormányzati hivatalt. Az egyik településnek székhelynek kell lenni, na most itt az a 
probléma, hogy Bánk is és Borsosberény is székhely szeretne lenni, és mindkét képviselő-testület ilyen határozatot 
hozott. Ez teljesen presztízs kérdés, mert több pénzt nem fog kapni a székhely önkormányzat sem, csak éppen az ő 
neve fog szerepelni a hivatal megnevezésében. 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Bánknak csak a Borsosberénnyel való csatlakozással kapcsolatban van ez a feltétele? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Folyamatában szeretném ismertetni veletek az eseményeket, és abból minden kiderül. Közben érkezett egy 
megkeresés Berkenye részéről is, mert ugyan ők jelenleg Nógráddal vannak körjegyzőségben és együtt el is érik a 
2000 fő feletti lakosságszámot, de ott is a székhely kérdésen megy a vita. Nógrád is szeretne székhely lenni, és 
Berkenye is. Ezért megkeresett minket a berkenyei polgármester asszony, és Bánkon hármasban folytattunk egy 
megbeszélést, ahol elmondta, hogy Berkenye is székhely szeretne lenni. Hozzáteszem, jelenleg is az a 
körjegyzőségében.  Így lehetőség nyílt egy Berkenye-Bánk-Tolmács közös hivatal kialakítására is. Beszélgettem 
képviselőkkel és a körjegyző asszonnyal is, és arra az álláspontra jutottunk, hogy valakinek engednie kellene. Azért 
bontakozott ki ez a hármas – Berkenye-Bánk-Tolmács – mert a hivatal létszáma is megfelelne, nem kellene senkit 
elküldeni, és mindhárom kistelepülés kb. egyforma lélekszámmal rendelkezik, és mindhárom településen 
rendezettek a dolgok anyagilag is és településfejlesztésileg is, és a hivatali ellátottság szempontjából is meg van 
minden felszerelés, eszköz. Nekem tetszene ez a felállás, és azt mondom, a megbeszélés során úgy tűnt, hogy a 
bánki polgármester is hajlott volna erre, és arra, hogy feladja a székhelységet, ha ez összejönne. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Bocsánat, de nekem az előterjesztésből az jött le, hogy Bánk föladja a székhelységet. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mondom folyamatában, hogy ez miért is van így. Ha nem sikerül létrehozni a közös hivatalt, akkor Bánk vagy 
Romhányhoz vagy Rétsághoz csatlakozhatna, és ott semmiféleképpen nem lehetne székhely. Azt tudni kell, hogy 
város esetében a város joga eldönteni, hogy ha nincs megegyezés, akkor milyen hivatali felállást kíván működtetni. 
Lehet, hogy azt mondja, hogy csak Rétságon működik hivatal, és a csatlakozó településről utazzanak be az emberek, 
ha ügyeket szeretnének intézni. Romhány viszont lakosságszám-arányosan bármit el tud dönteni a képviselő-
testületével, amit ők véghez szeretnének vinni. A bánki Polgármester Úr ezt felmérte szerintem. Nekem annyit 
mondott, hogy majd eldönti a bánki képviselő-testület, hogy mi legyen, de még mindig nem vitte testület elé ezt a 
dolgot. A környező települések már majdnem mind megegyeztek, hogy ki-kivel legyen. 
Tudni kell azt, hogy Borsosberény elvileg még mehet Nagyorosziba, de ott ő sem lesz székhely. Kistelepülések 
próbálnak összefogni, és mi nagyon sokat dolgoztunk ezen. A napokban jött egy megkeresés Tereskéről, hogy ők 
szívesen csatlakoznának Bánk-Tolmács Körjegyzőséghez, és nem akarnak gesztorok sem lenni. Ennek az volt az 
előzménye, hogy ott már összeállt öt település, és már megegyezés is született a kétbodonyi gesztorságról. Tereske 
polgármestere tájékoztatott, hogy még egy község bejelentkezett hozzájuk és a hat község már sok lehet egyben, 
ezért mégsem menne oda, hanem jó lenne Bánk-Tolmács-Tereske közös hivatal létrehozni. Gyorsan összeült a 
képviselő-testületük, és hoztak egy újabb határozatot erről a felállásról is, és arról, hogy nem szeretnének székhely 
település lenni. Ezt a határozatot elküldték nekünk is és Bánknak is. Ez nagyon megtetszett a bánki Polgármester 
Úrnak és el is kezdett intézkedni. Nekem csak az fáj, hogy minket kihagytak az előzetes tárgyalásokból, meg sem 
kérdezték, hogy mi akarjuk-e ezt a felállást. Tudomásomra jutott, hogy már le is ültek tárgyalni, és engem nem 
hívtak meg erre a megbeszélésre. Holnap lesz Bánkon a testületi ülés, ahova elmegyek és elmondom a 
véleményemet.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Téged kihagytak? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, nem szóltak, hogy megbeszélést tartanak! Berkenye nagyon szeretne velünk közös hivatalt, és most már jó 
lenne eldönteni, hogy mit szeretnénk, és kivel fogunk dolgozni. Sok mindent meg kell beszélni, hogy ne január 1-jén 
kelljen kapkodni! Bánk húzza-halassza ezt a döntést. Tudomásomra jutott az is, hogy Tereske az ötösből való 
kihátrálásával feszültséget keltett, mert ki volt már tűzve egy együttes ülés arról, hogy a hatodik községet 
befogadják-e vagy nem, Tereske pedig nem vett részt ezen az ülésen, és nem jelezte feléjük, hogy Bánk és Tolmács 
felé közeledik inkább. Tehát vannak feszültségek. Amikor minket megkeresett Berkenye, nekem az volt az első, 
hogy Borsosberényt tájékoztattam erről a dologról, tehát, hogy tudjanak róla, hogy más községgel is tárgyalunk. 
Tudomásul vették. A berkenyei polgármester asszony telefonon kikérte a bánki képviselők véleményét is a közös 
hivatal állításáról. Tegnap volt Berkenyén testületi ülés, és nem döntöttek, csak rangsort állítottak fel ők is. 
Mindenkinek nagyon tetszene ez a hármas felállás, hogy Bánk-Berkenye-Tolmács, csak Bánkkal kapcsolatban 
aggályok merültek fel. Ha ez a hármas nem jön össze, akkor maradnak Nógráddal. Engem az zavar, hogy a bánki 
önkormányzat a mi fejünk felett akar dönteni, meg sem kérdez, mit gondolunk, ezért átgondoltam több lehetőség is. 
Megmondom őszintén, hogy én ragaszkodom a jegyzőnkhöz és a pénzügyesünkhöz is. A törvény alapján a jegyző 
munkáltatója a székhely település polgármestere, illetve a jegyző személyéről a települések polgármesterei 
lakosságszám arányában tudnak dönteni. Berkenye és Borsosberény elfogadná a jelenlegi jegyzőnket, ezt már 
megbeszéltük a polgármesterekkel.  
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Torma Andrea körjegyző 
Elnézést, azt szeretném mondani, hogy én Tereskét nem vállalom fel. Tehát ha olyan közös hivatal áll fel, amiben 
Tereske van, nem vállalom a jegyzői munkakört. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
És ha Borsosberény lenne a harmadik? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ha Borsosberény, illetve Bánk és Tolmács is engem választ, akkor igen, hiszen velük így tárgyaltunk eddig. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Beszéltem a nógrádi polgármester asszonnyal is, és azt mondta, hogy amennyiben úgy alakul a dolog, szívesen 
befogadnak minket – Tolmácsot – harmadiknak a körjegyzőségükbe, közös hivatalukba. Én mondtam Nekik, hogy a 
jegyző asszonyunkhoz és a pénzügyesünkhöz ragaszkodom, és úgy nyilatkozott, hogy szerinte minden megoldható. 
Úgy gondolom, hogy ezekről a kérdésekről ha úgy alakul, személyesen kell majd egyeztetnünk. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Én jó viszonyban vagyok a jegyző kollegáimmal, és semmi olyat nem szeretnék, hogy azzal személy szerint 
bármelyik jegyző kollegámnak rosszat tegyek, vagy veszélyeztessem a munkakörét, állását. Ez számomra fontos 
szempont. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor Borsosberény felé kell közelíteni, és lehet, hogy Bánk is meggondolja magát, és feladja a székhely kérdést. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Úgy hallottam, hogy Szendehely is szeretett volna velünk közös hivatalt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy képviselőjük keresett meg, mert ők is próbálkoznak többféle lehetőséggel. Van már Nekik is megállapodásuk, 
méghozzá Keszeggel, Keszeg székhelységgel, csak a lakosoknak nem igazán tetszik, hogy nem Szendehely lesz a 
székhely. 
Ezek voltak az előzmények, és akkor most beszéljük át az alternatívákat: Borsosberény-Bánk-Tolmács, vagy 
Berkenye-Bánk-Tolmács esetén – a mostani tárgyalások alapján - a hivatal létszámát nem kell leépítenünk, minden 
mostani dolgozónk maradhatna. 
Létrejöhet egy négyes is, mondjuk Bánk-Borsosberény-Tereske-Tolmács. 
Bánk részéről a Bánk-Tereske-Tolmácsnak van a legnagyobb esélye. Igaz, most a fejünk fölött döntöttek erről a 
hármasról. A többi már mind fikció, hogy ha mi erre a hármasra nemet mondunk, akkor mik a további 
lehetőségeink. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Azt mondtad, hogy ez nem lesz jó nekünk, mert akkor elveszítjük a jegyzőnk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, ebben a felállásban nincs jegyzőnk. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Attól még a hivatal működni fog, mert lesz jegyző, a jegyzői állásra pályázatot kell kiírni, és a pályázók közül 
választva betöltésre kerül a jegyzői munkakör. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nekem nem teszik ez a felállás! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én is nemet mondok rá! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nekem sem kell! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én még Bánkot nem húztam ki a lehetőségek közül, de Tereskét én sem szeretném! Bánk nagyon korrekt volt, 
amikor például pénzt kölcsönzött nekünk. Én ezt számon tartom! 
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Torma Andrea körjegyző 
Ez a pénzügyesünk, a Klári ötlete volt, tőle indult el ez a gondolat! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Adtak, ez tény és való, és ha holnap a bánki testületi ülésen – amire én is elmegyek – ez szóba kerül, én is el fogom 
mondani, hogy a rétsági terület átadásnál mi is tettünk gesztust, mert mi meg kétszeres terület adtunk át, mint Bánk. 
A másik pedig akkor volt, amikor a körjegyzőség nevében nyújtottak be pályázatot a hivatal felújítására, kérhettünk 
volna abból is például 30-70%-os megosztást. Mi ezt nem kértük. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ha elvetnénk a Bánkkal való közös hivatal lehetőségét, az mennyiben érintené például az óvoda társulásunkat? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Minden társulás, így az óvoda társulás is megszűnik december 31-ével, illetve azt követően fél éven belül kell a 
meglévő társulási megállapodásokat az új jogszabályi előírásoknak átdolgozni, tehát az óvodai társulási 
megállapodást így is, úgy is újra kell tárgyalni, felül kell vizsgálni, és módosítani kell. Ennek keretében kell újra 
gondolni az együttműködést, annak előnyeit, és dönteni. Természetesen a közös hivatal léte nem feltétele a közös 
óvodai társulásnak. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez vonatkozik az iskolatársulásunkra is? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Igen, minden társulásra. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Abba is gondolkodnunk kell, hogy mi lesz az iskolával! Úgy gondolom, átadjuk az államnak! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Beszéljünk arról is, hogy mi van akkor, ha Rétsághoz kerülünk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A rétsági képviselő-testület dönt mindenben a fejünk fölött, ha nincs megállapodás. Ha nem tudunk megállapodni a 
rétsági képviselő-testülettel, hogy itt milyen ügyintézés legyen, azt tesznek, amit jónak látnak. Egyet megmondok: 
amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy Rétsághoz kerüljünk, én abban a pillanatban lemondok. Annak 
idején sokan azért harcoltak, hogy külön váljunk! Nem szeretném, ha Rétsághoz kerülnénk ismét! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
De ha nem tudunk máshoz társulni, akkor oda lökhetnek! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Oda is, de máshoz is! Erről a Kormányhivatal dönt. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ezt nem szabad hagyni, találjunk magunk mellé valakit! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Térjünk vissza lehetőségeinkhez. Tehát van Bánk-Borsosberény-Tereske-Tolmács, de lehet Borsosberény-Tereske-
Tolmács, vagy Bánk-Borsosberény-Tolmács, vagy Borsosberény-Tereske-Bánk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tereske otthagyná Bánkot? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sose lehet tudni! Bánk és Tereske együtt kevés. Lehet olyan is, hogy Berkenye-Nógrád-Tolmács. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Őszinte legyek? Nekem eddig ez a verzió teszik a legjobban! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ebben a felállásban Nógrád egymaga több lakossal rendelkezik, mint Berkenye és Tolmács együtt. Tehát Berkenye 
lenne a székhely, de le kell ülnünk, át kell beszélnünk a felállást. Ebben az esetben kerül a képbe a jegyzőnk és a 
pénzügyesünk, mert ott van jegyző is és pénzügyes is, én pedig ragaszkodom a Klárihoz és az Andreához. 
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Csehek József képviselő 
És a Berkenye-Borsosberény-Tolmács? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Berkenye nem fog eljönni Nógrádtól, csak abban az esetben jönne el, ha Bánk-Berkenye-Tolmács állna össze. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nógrádnak mennyi most a lélekszáma? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
1500 fő körüli. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor nekik is lépni kell! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Berkenyével ketten meg is lennének? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Akkor Ők tesznek nekünk szívességet, ha befogadnak, ha így nézzük! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Beszéltem mind a két polgármester asszonnyal, mehet a dolog, csak meg kell állapodni a jegyző és a pénzügyes 
kérdésben. Viszont ez így egy kicsit kellemetlen! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Olyan variáció nem lehet, hogy Bánkot is befogadnánk negyediknek? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Biztosan lehetne, de ezek csak lehetőségek. Most fel kellene állítani egy sorrendet! Délután a bánki polgármester 
úrral együtt megyünk Kerepesre, és esetleg rá fog kérdezni, hogy mit döntöttünk. Bár azt veszem észre, hogy 
egyáltalán nem érdekli Őt a döntésünk, és az sem, hogy a hivatalból hány embert kell elküldeni. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Talán azóta érdekli, mióta a tereskei lehetőség előkerült.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, mióta Bánk lehet a székhely. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Hát, érdekes! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Meg kellene keresni Borsosberényt, mert a polgármester asszony eddig nagyon korrekt volt. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Akkor állítsunk fel egy sorrendet! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nekem a legelső Berkenye-Bánk-Tolmács. Ez a legszimpatikusabb. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez véletlenül nálam is így van. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A második Bánk-Borsosberény-Tolmács. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Ebben az esetben kénytelen Bánk felmondani a székhelységet, mert Borsosberény csak úgy lép be hozzánk, viszont 
most mind a kettő település részéről olyan határozat van érvényben, hogy székhely szeretne lenni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Igen, de Bánk csak Borsosberénnyel szemben akar gesztor lenni, a másik variációban – Bánk-Berke-Tolmács – már 
nem. Azért ez is érdekes! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
És akkor még itt van a Tereskés variáció. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én azt mondom, hogy Tereskét hagyjuk ki! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nekem is az a véleményem! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Tolmácsnak egyébként a kisebbség miatt szerintem nem lenne hátránya, csak esetleg a székhely településnek, mert 
hogy átjárnának Bánkra a bajaikkal a jegyzőhöz, az biztos. Tolmácsra szerintem nem lenne kihatással. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Erről jut eszembe, hogy azt tudni kell, hogy egy hármas felállásban valószínűleg kevesebbet tud majd itt lenni a 
jegyző. A törvény azt is előírja, hogy minden közös hivatalhoz kötelező kinevezni aljegyzőt.  
 
Torma Andrea körjegyző 
Legalábbis a most hatályos jogszabály szerint így van, de hallani már arról is, hogy ezt esetleg megváltoztatják, és 
nem lesz mindenhol kötelező. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Aljegyző is csak az lehet, akinek megvan a végzettsége. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ha mondjuk a Bánk-Berkenye-Tolmács összejönne, lehetséges volna, hogy a jelenlegi berkenyei jegyző elmenne 
Andrea mellett aljegyzőnek? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akár ez is elképzelhető, nem beszéltünk róla. Ha mi belépnénk, mondjuk Berkenye-Nógrádhoz, akkor nem kellene 
jegyzői pályázatot kiírni, mert a meglévő jegyző tovább foglalkoztatható. Ezért mondtam, hogy ebben a felállásban 
a személyi kérdésekről még tárgyalnunk kell. Csak már jó lenne valamiben dönteni, valamilyen irányba menni! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én a harmadik variációnak azt írtam, hogy Bánk-Berkenye-Tolmács. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nálam ez szerepel az első helyen. És ha nem vállaljuk be Tereskét. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Messze van hozzánk, nehézkes oda a közlekedés. 
 
Csehek József képviselő 
Holnap leszünk okosabbak, ha Bánk is dönt. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tereskére mondjuk azt, hogy nem, utána álljunk úgy Bánk elé, hogy Bánk-Berkenye-Tolmács, és ha az végkép nem, 
akkor maradjon Berkenye-Nógrád-Tolmács, ha Bánk azt mondja Berkenyére, hogy nem. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mondjuk ki, hogy Tereskét nem, és aztán első helyen  Bánk-Berkenye-Tolmács legyen? A második variáció Bánk-
Borsosberény-Tolmács? És egyezzenek meg a székhelységről, és egyebekről. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Így van, ezt így írtam fel én is! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
A harmadik variáció pedig az, ha Bánktól külön kell mennünk. 
Jó lesz így, elfogadjátok így? 
 
A képviselő-testület a polgármester által összefoglalt javaslatokkal egyetértett, és a közös önkormányzati hivatal 
kérdésében – egyelőre a több bizonytalansági tényező, és más települések döntésének függvénye miatt nem kívánva 
határozatot hozni – a következő rangsort, illetve véleményt formálta ki: 
Tolmács település Tereske településsel nem kíván közös önkormányzati hivatalt létrehozni. 
Tolmács Község Önkormányzata elsősorban a Berkenye, Bánk településekkel történő együttműködés, másodsorban 
a Borsosberény, Bánk településekkel történő együttműködés révén létrehozandó közös önkormányzati hivatal 
felállítását támogatja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a települések vezetőivel a fenti szempontok szerint legjobb 
belátása szerint folytasson tárgyalásokat. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet, és lezárta a képviselő-testület 
ülését. 
 
 
 

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

Hámori Imréné 
képviselő 


