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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

14/2012.  
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
Készült: 2012. november 13-án 8.45 órai kezdettel megtartott, telefonon összehívott rendkívüli képviselő-

testületi ülésről. 
 
Az ülés helye: Faluház tárgyalóterme (2657 Tolmács, Sport u. 1.) 
 
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 
 
A Polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így 
az ülés határozatképes és azt megnyitja.  
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőként felkéri Dudás Gergely alpolgármestert. A jegyzőkönyv hitelesítő 
személyét a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
A Polgármester ismerteti a megtárgyalásra javasolt napirendi témát. A képviselő-testület – egyhangúlag elfogadva 
– a következő napirendet tárgyalja: 
 

Napirend Előterjesztő 
 

1.  Közös önkormányzati hivatal kialakítása (szóbeli előterjesztés) Hajnis Ferenc polgármester 
 
 

 
1 .  N a p i r e n d  Közös hivatal kialakítása (szóbeli előterjesztés) 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Eddig még nem hoztunk határozatot arról, hogy mely településsel együtt hozzuk létre a közös önkormányzati 
hivatalt. A legutóbbi testületi ülésen felállítottunk egy rangsort, de azóta nagyon sok minden változott. Ezt 
szeretném veletek megosztani, és arra kérlek benneteket, hogy valamilyen döntést hozzunk, mert most már kellene 
szervezni ezt a közös munkát. Voltam a bánki testületi ülésen, ahol a bánki Polgármester Úr Tereskét javasolta a 
testületnek. Miután a testületi tagok elmondták a véleményüket, utána én is kértem szót, amit meg is kaptam, és 
hozzászólhattam a témához. Tájékoztattam Őket, hogy Tolmács úgy döntött a sorrendben, hogy első a Berkenye-
Bánk-Tolmács, második a Bánk-Borsosberény-Tolmács, és mi ebben a viszonylatban gondolkodunk. Tereskét 
elvetettük, mert a jegyzőnk sem vállalja be. Amikor én ezt elmondtam, teljesen más lett az addigi helyzet, és úgy 
döntött a testület, hogy nem hoznak döntést, hanem felkérték a Polgármester Urat, hogy menjen és tárgyaljon 
Borsosberénnyel a székhely kérdésben. Berkenyét a bánki testület elvetette. Másnap el is mentünk Borsosberénybe 
a Polgármester Asszonnyal tárgyalni, ahol érdemi megállapodás nem született, Borsosberény továbbra is 
ragaszkodik a székhelységhez. Abban maradtunk, hogy a bánki képviselő-testület eldönti, hogy megfelel-e nekik 
az, hogy Borsosberény legyen a székhely, vagy más utat választanak. A bánki testület összeült, és úgy döntöttek, 
hogy borsosberényi székhelységgel megalakulhatna a közös hivatal. Az az igazság, hogy ezen az ülésen a bánki 
Polgármester Úr által meg lettünk vádolva, és hogy csak azért születhet ez a döntés, mert hogy mi – Tolmács és a 
Körjegyző Asszony – megzsaroltuk Bánkot azzal, hogy nekünk nem jó Tereske. Én ezt kikértem a nevünkben, 
hogy nem zsarolásról van szó, hanem mi így döntöttünk! Szó-szót követett, és én is úgy álltam fel, hogy azt 
éreztem, valami nem igazán jó ebben a dologban. Nem éreztem, hogy ez nyugodtabbá tett volna, hogy a bánkiak 
így döntöttek. Megkeresés érkezett Szendehelyről is, és mi is elmentünk Szendehely irányába is, ugyanis 
belegondoltam, hogy milyen viszony lesz ez Bánk és Tolmács között, ha már az elején így meggyanúsítanak 
minket, illetve ennyire nem kezelnek partnerként. Több helyen elhangzott, hogy milyen jó „házasság” a miénk, 
mármint Bánk és Tolmács, és erre valami olyasmit mondott a bánki Polgármester Úr, hogy ő nem igazán így érzi, 
mert ha olyan jó „házasság” lenne, akkor elfogadtuk volna Tereskét, hogy Bánk székhely maradhasson. Azt 
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érzékeltem a szavaiból, hogy szerinte Tolmácsnak úgy kellett volna döntenie, ahogy Bánk akarja. A lényeg az, 
hogy elmentünk Szendehely felé is, tárgyaltunk velük, és nagyon jó visszhangot kaptunk, szívesebben 
létrehoznának velünk egy Szendehely-Tolmács közös hivatalt, mint Keszeggel. Azt kikötötték, hogy akkor viszont 
csak velünk, harmadik község nem kell. Átbeszéltem a dolgot a Körjegyző Asszonnyal és a pénzügyes 
kolleganővel, és abban maradtunk, hogy elmegyünk tárgyalni a Jegyző Asszonnyal mind a két helyre, 
Borsosberényre és Szendehelyre is. Mindkét helyen átbeszéltük, hogy hogyan látja a Körjegyző Asszony a közös 
hivatal kialakítását, és ehhez milyen támogatást kapna, tudnának-e együtt dolgozni, stb. Mind a két helyen pozitív 
fogadtatásban részesítettek. Elmondták, hogy Ők is úgy gondolják, hogy a jegyző feladata a hivatalt felépíteni, a 
munkát és a személyi kérdéseket megszervezni, magyarul szabad kezet adnak a jegyzőnek, hogy a hivatalt 
meglátása szerint alakítsa ki. Sokat beszélgettünk az elmúlt napokban, és igazából nagyon nehéz dönteni, hogy mi 
lenne Tolmácsnak a legjobb választás a közös hivatal szempontjából. Szeretném mindenki véleményét hallani, és 
bármi kérdés van, őszinte választ fogok adni mindenkinek. Mint mondtam, Szendehely és Borsosberény is 
pozitívan fogad minket. Egy szendehelyi képviselő viszont felhívott, és tájékoztatott arról, hogy lemondott két 
képviselőjük, és lehet, hogy Ő is lemond, így olyan testület fogja meghozni a döntést a közös hivatal 
létrehozásáról, akik semmit nem tudnak erről, de hát ez az Ő felelősségük, hogy hogyan fognak dönteni. Engem ez 
kicsit elbizonytalanított, hogy ilyen bizonytalan helyzet van az önkormányzatnál, pedig nekem jobban kicsit 
jobban tetszett volna ez a felállás, már csak azért is, mert a jegyzőnknek így csak két községet kellett volna ellátni, 
míg a másik variácóban három település lesz. Ha kihátrálnánk a hármasból, a bánkiaktól biztos, hogy rossz kritikát 
kapnánk, hiszen lemondtak a székhelységről, és mi mégis kilépünk. Most úgy gondolom, hogy talán jobb lesz 
nekünk a Bánk-Borsosberény-Tolmács közös hivatal, mert Szendehelyen, mint látjuk, sorra mondanak le a 
képviselők. Szeretném hallani a véleményeteket, hogy Ti hogy látjátok! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szerintem hallgassuk meg a körjegyző asszonyt is, hogy mi a véleménye! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Rengeteg a pro és a kontra érv, mindkét lehetőség mellett is és ellen is szólnak szempontok. Én végül arra a 
döntésre jutottam, hogy a borsosberényi székhelységű, Bánkkal és Tolmáccsal megalakuló közös hivatalt 
javasolnám inkább. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én is sokat gondolkodtam ezen a dolgon. A szendehelyi nép szorgos, iparkodós nép, nincs velük semmi gondom. 
De ha felállnak a járási kormányhivatalok, úgy tudom, van olyan lehetőség, hogy egyes települések megyét is 
válthatnak. Szendehelynél egy időben sokat lehetett hallani, hogy szeretnének Pest megyéhez tartozni. Határ 
község, a feltételeknek is megfelelnek, sok embert oda köt a munkahely, és bevásárolni, kórházba is oda járnak. 
Állítólag most át tudnának csatlakozni Pest megyéhez, és az nekünk nem lenne jó. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Azért ez nem ilyen egyszerű kérdés! Úgy gondolom, hogy a megyehatárok változtatására nagyon csekély az esély, 
én ennek nem látom reális veszélyét.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem tudom biztosra, de ilyesmit hallottam. Ha Vácon el tud mindent intézni, akkor nem fog elutazni 
Salgótarjánba. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Pest megyei régióban a pályázati támogatottság nem 85 meg 90 %, hanem csak 60 % körüli. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem tudom, de voltak ilyen hírek. Vessük föl a kérdést! Ha nekik ez sikerül, akkor Pest megyei településhez kell 
csatlakozniuk. Nekem csak eszembe jutott, hogy mi van akkor, ha ilyenben is gondolkodnak. Nem mindegy az 
sem, hogy Rétságra vagy Vácra utazik ügyeket intézni. Hogy a véleményemet is mondjam, nekem első hallásra 
tetszett Szendehely lehetősége, hiszen a falu is rendezett, annak ellenére, hogy hallottam, nagy összegű adósságot 
halmoztak fel. De azért talán mégis Borsosberény felé hajlok. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én is sokat gondolkodtam, hogy mi lenne a jó döntés. Nekem Szendehely nem volt annyira szimpatikus, főleg 
most, hogy ezt az újabb információt mondtátok. Biztos, hogy vannak ott gondok, ha így sorra állnak fel a 
képviselők. Borsosberénnyel évekig nagyon jó volt a kapcsolata talán Bánknak is, és ez mellette szól. Inkább 
Borsosberény! Etikusabb is lenne ez a döntés! 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Igen, így legalább a „házasságunk” is megmarad, igaz, lesz egy harmadik személy is benne! Remélem, hogy 
előbb-utóbb a bánki csapat is megérti, hogy ebbe a helyzetbe belekényszerítettek, és nem csak Őket, de minket is! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem a „bánki csapat” mondta azt, hogy nem igazán volt jó a házasságunk, hanem a Polgármester Úr tett ilyen 
célzatú megjegyzést. A bánki testület is azt mondta, hogy szerintük jó volt ez a körjegyzőség.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szendehely viszonylatában az is félő – hiszen dupla annyian vannak, mint mi - hogy nagyobb befolyással 
rendelkeznének a jegyző felett. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A jegyző munkáltatója a székhely település polgármestere lesz, és nem a képviselő-testület.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én kicsit tartok Szendehelytől, úgyhogy Borsosberény. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nekem a szendehelyiekkel semmi bajom, nagyon szorgos, és dolgos emberek. Egy kicsit azon csodálkoztam - 
amikor mentünk a szüreti felvonulás előtt a borért – amit a polgármester felesége mondott, hogy miért van nálunk 
szüret, amikor náluk nagy bortermelés van, és még sincs szüreti felvonulás és bál! Ezen én nagyon csodálkoztam! 
Tehát úgy tűnik, ott valahogy nem az igazi a közösség. Pedig van iskolájuk, nagy óvodájuk, sok a gyerek, és még 
sincs összetartás a faluban. Én nagyon meglepődtem ezen! Tehát én is azt mondom, hogy valami gond lehet ott, és 
ne vállaljuk be! Borsosberény már eredetileg is benne volt az elképzelésünkben. Kapcsolatban is állunk velük, 
gyermekeink járnak át az iskolájukba, ismerjük is Őket. Bánkkal pedig én úgy tudom, hogy mindig jó volt a 
kapcsolatunk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, szerintem is! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem volt nekünk velük semmi gondunk, tehát én is azt mondom, hogy a Bánk-Borsosberény-Tolmács lenne a jobb 
választás. Ebben az esetben Borsosberény lenne a székhely? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Andi! Ez azt jelenti, hogy ott lenne a székhelyed? 
 
Torma Andrea körjegyző 
A hivatalnak ott lenne a székhelye, de én a Polgármester Asszonnyal történt megbeszélésen többek között azt is 
említettem, hogy a három településen egyenlő időt szeretnék ténykedni, mert mindenhol van mit csinálni, és nem 
szeretném, ha bármelyik település hátrányt szenvedne. Úgy érzékeltem, a Polgármester Asszony ezt el tudta 
fogadni, és értette ennek szükségességét és okát.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A munkavállalókat hátrányosan érinti-e majd ez a változtatás? 
 
Torma Andrea körjegyző 
A tolmácsi kirendeltségen dolgozó kolleganőket nem, a szendehelyi megoldás valószínűleg a bánkiakat érintette 
volna. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Elvileg a hármas felállásban maradnak a bánki dolgozóink is. Borsosberényből vesz át a járási hivatal egy főt, és 
onnantól kezdve a jegyzőnek lesz a feladata egy jól működő hivatal felállítani.  
 
Csehek József képviselő 
Arról volt szó, hogy tőlünk is átvesz a járás egy főt. 
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Torma Andrea körjegyző 
Igen, de az előzetes szóbeli megállapodás alapján vissza fogjuk Őt kérni, vagyis ha megalakul ez a közös hivatal, 
akkor egy kikérővel visszakérjük, hiszen ebben a hármas felállású hivatalban szükségünk lesz a munkájára. 
 
További hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést:  
Aki egyetért azzal, hogy a közös önkormányzati hivatal felállítása Borsosberény-Bánk-Tolmács községek között 
jöjjön létre borsosberényi székhelységgel, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

90/2012. (XI.13.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete testülete – a 6/2012. (I.26.) határozatával 
összhangban – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
85.§-a alapján 2013. január 1-jétől Borsosberény Község Önkormányzatával, mint székhely 
településsel, valamint Bánk Község Önkormányzatával együttműködve kíván közös 
önkormányzati hivatalt létrehozni és működtetni. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a közös önkormányzati hivatal 
létrehozására és működtetésére vonatkozó, az érintett települések illetékes vezetőivel történő 
egyeztető megbeszéléseknek megfelelően előkészített megállapodás tervezetet – döntés 
céljából – terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2012.december 31. 
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. 
 
 

Dudás Gergely 
alpolgármester 


