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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

15/2012. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2012. november 29-én 900 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

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

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc  polgármester 
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Csehek József képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
 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 polgármesternek volt javaslat: két átmeneti segély kérelem érkezet még, javaslom 
ezt is felvenni a zárt ülés napirendjébe. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
A képviselő-testület a napirendek tárgyalási sorrendjét egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
Napirend  
 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Hajnis Ferenc polgármester 
 
1. Tájékoztató Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves 

helyzetéről 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
3. A 2013. évi költségvetési koncepció 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
4. Helyi adórendelet módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
5. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

6. A kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
7. A képviselő-testület 2013. évi munkaterve 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

8. A rétsági tűzoltó őrs kialakításának támogatása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
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9. Karácsonyi szaloncukor ajándékozás a tolmácsi háztartások számára – szóbeli megbeszélés 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

10. Egyebek 
 
 
 
Tájékoztatás az előző ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Beadtuk a pályázatokat a sportegyesület és az alapítvány nevében is. A sportegyesület az úgynevezett „ketrec” 
felújítására, az alapítvány pedig a Béke park felújítására, stáció képek elhelyezésére, illetve a ravatalozó teljes külső 
felújítására, és egy előtető készítésére pályázik. Amennyiben nyernek, nekünk kell vállalnunk a kezességet, úgy 
mint az elmúlt időben is. Sok munka volt a pályázatokkal. 
Tegnap voltunk a körjegyző asszonnyal a Belügyminisztériumba egy előadáson, ami a társulásokról, közös 
hivatalok kialakításáról, illetve az iskola fenntartásáról szólt. Újat nem igazán tudtak mondani, de azért van egy-két 
változás, ami a koncepciónkat is érinteni fogja.  
Hozzászólás, kérdés? 
 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend          Tájékoztató Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed- 

    éves helyzetéről 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztést mindenki elolvasta, Klári itt van, ha valakinek kérdése van megválaszolja. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az óvónői helyettesítést nem találom csak egy hónapban. Be lett építve esetleg valahova? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Ez a következő napirend, mert a plusz óvónő módosítást jelent. A módosítás II. részében tértünk rá az óvodára. Egy 
hiányzásnál az első 15 nap betegszabadság, ez terheli a foglalkoztató, utána már táppénzes állományban van az 
alkalmazott. Ezáltal bérmegtakarításunk keletkezik ez a -330, és külső személy megbízási díjat kap a helyettesítő, 
ami 286 ezer forint, és ebben benne van már a fejlesztő pedagógus megbízási díja is. Tehát a módosításokban már 
benne van, a ¾ évnél még nem jelentkezik, mert akkor még nem volt aktuális. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Köszönöm! Még egy észrevételem van. Túllépjük a szociális segélyalapunkat, és még decemberben is kérhetnek 
segélyt, és most is van kettő kérelem benyújtva. Nem láttam módosítást, hogy mennyi lesz még betervezve? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Egy kicsit felkészületlen vagyok erre a kérdésre, de van még az átmeneti segélykeretünkből, abba biztos vagyok.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem egy 30-40 ezer forint még van benne. 
 
Csehek József képviselő 
Nálam van egy kinyomtatott előterjesztés, és ez szerint túlléptük a keretet. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezt is emelnünk kellene. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Én igazából nem láttam, hogy átléptétek volna, mert akkor terveztem volna módosítást. Nem ítélt meg valakinek a 
testület kölcsönt? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Volt az is, de emelni kell. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
A temetési segély keretéből lehet átcsoportosítani, mert ott van maradék. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Meg kell beszélnünk, hogy hogyan kellene módosítani, ezt most kellene, és át is dolgozzuk. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Igen, ezt a módosításnál meg kell tennünk. Jelen pillanatban az önkormányzatnak még van tartaléka, és az 
egyszerűség kedvéért a tartalékból lehet átvezetni. Gondolom azért az ítélő képességet nem befolyásolja a keret. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Elvileg el lehet utasítani arra hivatkozva, hogy nincs keret. Nem tudom, hogy ez képbe fog-e jönni a döntésnél vagy 
sem! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Biztos, hogy képbe fog jönni! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ha jól emlékszem 180.000 Ft volt félretéve a temetési segélyre, és ha jól olvastam ebből csak 60.000 van 
kihasználva. Tehát ott is van plusz. Akár onnan is lehet áttenni. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Be kell kalkulálni a kölcsönt is, amit esetleg adunk. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
A kölcsönt én nem a segélyhez tervezem be, mert az visszajön nekünk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Csoportosítsunk át a temetési segélytől egy 50.000 Ft-ot. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Attól többet kellene, mert azt esetleg már most meghaladhatjuk, de lehet, hogy elég az 50.000 Ft. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Jó, akkor úgy dolgozom át, hogy a temetési segély terhére átteszünk 50.000 Ft-ot az átmeneti segélyre. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e még valakinek kérdés? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Még nekem lenne a beszámolóhoz. Van olyan, hogy fénymásoló és hivatali gépek karbantartása 78.000 Ft. Annó a 
kormánynál is ilyen horibilis összegeket fizettek fénymásolók karbantartására, és lehet, hogy nem volt mögötte 
valódi munka. Én úgy tudom, hogy egy fénymásolónk van, és sokallom ezt az összeget, és ha két évig nem fizetünk 
karbantartási díjat, akkor már vehetünk egy új gépet. Gondolom, hogy valami szerződés alapján van ez. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nekünk nincs szerződésünk.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Ebben az intézményi nincs benne? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Benne van minden. 
 
Csehek József képviselő 
A konyhán is van egy fénymásoló. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Nem, ez csak a hivatali gépek. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Tudni kell azt, hogy ennek tényleg nagyon magas a szerelési költsége. 
 
Torma Andrea körjegyző 
De ez nem csak karbantartás, mert cserélnek benne patront is, meg egyéb dolgokat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az idén volt benne hengercsere is és az maga hatvanegynéhányezer forint.  
 
Csehek József képviselő 
Az egyben nyomtató is nem csak fénymásoló. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tudom.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem drága a Syscon Kft., és már régi partnerünk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A napokban az volt a baj, hogy két napig nem volt nyomtatónk, mert nincs szerződésünk, és nem jöttek ki rögtön 
megjavítani. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Egy átalánydíjas szerződéses ajánlatot adtak Ők nekünk a múltkori alkalommal, ami havi 3.000 Ft-ot jelentene. 
Ebben az a bónusz, hogy akkor nincs kiszállási díj. 
 
Torma Andrea körjegyző 
De a beépítésre kerülő eszközöket ugyan úgy kell fizetni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jó, akkor túltehetjük rajta magunkat, de én soknak találtam. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Bizonyos példányszám után muszáj a javítás még egy új gép esetében is.  
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Ezek a gépek már olyan okosra vannak kitalálva, hogy ha jön a hibaüzenet, mi nem tudjuk megerőszakolni, hogy mi 
még tovább dolgozgatunk rajta és esetleg gyengébb lesz a minőség, hanem megáll. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én is hallottam, hogy van egy csipp beépítve, ami miatt egy bizonyos lapszám után leáll a nyomtató. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A színes nyomtatónkat nekünk is le kellett cserélnünk, de az volt a szerencsénk, hogy a régi nyomtatónkhoz volt két 
tartalék patronunk és a két patront becserélték nekünk egy új nyomtatóra. 50 Ft-ot kellett ráfizetnünk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Maga a nyomtató nem drága, a patron drága. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A tintasugaras nem drága, mert annak az üzemeltetése drága. A lézernyomtató azért drága, mert annak az 
üzemeltetése olcsóbb. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az előterjesztésben találtam egy kis hibát, de gondolom az csak elírás, mert az összeg nem egyezik a táblázatban és 
a szövegesben. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Bocsánat, igen a szövegesben van elírva, tehát azt kell javítani a táblázat összegére, mert az a jó. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Van egy olyan, hogy kiegyenlítetlen függő bevételek. Az mit takar? 
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Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Az általában abból adódik, hogy jön egy bevétel, és még tisztázatlan a könyvelésben a helye. Ez behajtásból 
adódott, de utána helyre szoktam tenni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ha mínusszal van, az kiadást jelent akkor? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Az a megtérülést jelenti. Ez ilyen technikai dolog. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Köszönöm szépen. 
 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja az önkormányzat 2012. évi 3/4 éves gazdálkodásáról szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
91/2012. (XI.29.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi háromnegyed-
éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
A képviselő-testület a költségvetés háromnegyed-éves teljesítését 74.780 e Ft bevétellel; - ezen 
belül: 
működési célú bevétel    31.211 e Ft, 
támogatási bevétel     20.672 e Ft, 
felhalmozási bevétel          808 e Ft, 
pénzügyi befektetések bevétele        266 e Ft, 
működési célú pénzeszköz átvétel       7.519 e Ft, 
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel     11.271 e Ft, 
támogatási kölcsönök bevétel          2.535 e Ft, 
előző évi költségvetési kiegészítés        498 e Ft 
jóváhagyja. 
 
A költségvetés háromnegyed-éves teljesítését 70.769 e Ft kiadással; - ezen belül: 
működési kiadás      26.115 e Ft, 
 - ebből:  személyi jellegű kiadás     7.645 e Ft, 

munkaadó járulékai     1.550 e Ft, 
dologi kiadás    15.947 e Ft, 
egyéb folyó kiadások        973 e Ft, 

társadalom- és szociálpolitikai juttatások    7.014 e Ft, 
ellátottak juttatásai            50 e Ft, 
felhalmozási kiadások    13.012 e Ft, 
végleges pénzeszköz átadás működési céllal    5.684 e Ft, 
hitelek törlesztése          546 e Ft, 
támogatási kölcsön nyújtása      2.740 e Ft, 
Tolmács-Bánk Óvoda intézményfinanszírozás 15.608 e Ft 
jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    - 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja Tolmács-Bánk Óvoda 2012. évi ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
92/2012. (XI.29.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tolmács-Bánk Óvoda 2012. évi 
háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
A képviselő-testület a költségvetés háromnegyed-éves teljesítését 15.608 ezer Ft bevétellel; - 
ezen belül: 

intézményfinanszírozás   15.608 ezer Ft, 
jóváhagyja. 
 
A költségvetés háromnegyed-éves teljesítését 14.322 ezer Ft kiadással; - ezen belül: 
működési kiadás      14.322 ezer Ft, 
 - ebből:  személyi jellegű kiadás   11.192 ezer Ft, 

munkaadó járulékai     2.867 ezer Ft, 
dologi kiadás         234 ezer Ft, 
egyéb folyó kiadás          29 ezer Ft 

jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  - 

 
 
 
2. Napirend       Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ennél a napirendnél van még egy módosító javaslat, hogy a temetési segélyből 50.000 Ft-ot tegyünk át az átmeneti 
segélyhez. Van-e valakinek más javaslata? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én azt szeretném kérdezni, hogy szó volt az intézményben a gázóra cseréről, hogy kisebb teljesítményű lesz 
beszerelve, és ezáltal olcsóbb lesz a díja. Ez megjelenik valahol? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Majd! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Már most leküldték az első résszámlát és azon már a készenléti díj alacsonyabb volt. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A koncepcióban ugyan annyi van betervezve rá. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Valóban, a koncepcióban ezzel nem számoltam. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Azt mondtátok, hogy elég jelentős összeggel csökken. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Havi 40.000 Ft-os takarítunk meg. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Ha viszi az Állam az intézmény rezsi kiadásait is, már az is felborítja a koncepciónkat. 
 
Torma Andrea körjegyző 
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Viszi! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Köszönöm szépen, ennyi lett volna. 
 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja önkormányzatunk 2012. évi költségvetésének módosítását a javasolt átvezetéssel, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) 
önkormányzati rendelete 
 
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
3. Napirend        A 2013. évi költségvetési koncepció 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amikor a Klárival terveztük a koncepciót én annyit mondtam, hogy nagy lére ezt most ne is engedjük, de nem is 
tudjuk engedni. Nem tudunk igazából mire alapozni. Abban maradtunk, hogy amik az idén voltak kiadások azt 
tervezzük be jövőre is. Látjátok, hogy így is 8 millió forint működési hiányunk van, de ez koránt sem lesz így. 
December 31-el a körjegyzőségek megszűnnek, és remélhetőleg a jelenlegi körjegyző asszony marad a jegyzőnk, az 
a koncepciója, hogy amit az Állam ad támogatást abból szeretné nullszaldósra kihozni. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Vagy közel ahhoz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most Bánknak a körjegyzőséghez 5 millió forintot fizetünk, ez jövőre már nem lesz, de majd látjuk, hogy mit fog az 
állam nekünk adni. Az iparűzési adónál is más számítás lesz, ezt is megtudtuk. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Eddig úgy volt, hogy a magasabb kulcshoz képest a fele, az most úgy lesz, hogy az iparűzési adóalap 0,5%-át 
számítják be, a beszedett adó negyedét. A gépjármű adónak pedig a 40%-a. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
És az egyéb helyi adót pedig nem? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Semmi mást. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Akkor gyakorlatilag úgy néz ki, hogy az önkormányzatok általános támogatása nevesít bizonyos feladatokat. Ezek: 
hivatal működésének támogatás, településfejlesztés – ezen belül zöldterület, közvilágítás, köztemető üzemeltetés, 
közútfenntartás -, ezeknek az együttes összegéből, ami nekünk járna, ebből jönnek le a beszámítások. Mivel a 
hivatal az közös hivatal lesz, teljesen új felállásban, és számomra csak a két község beszámításai ismertek, ezért 
ezzel nem kalkuláltunk csak egy minimális 500.000 Ft-ot vettünk támogatási összegként ilyen településfejlesztési 
feladatokra. A minimumokkal számolva végig, mert település kategóriákra hivatkozik, meg olyat ír például, hogy a 
KSH december 31. állapotának megfelelően országos adatgyűjtési program szerinti adatokat kell figyelembe venni. 
Hogy ez mennyi lesz ezt nem tudjuk, ezért csak 500.000 Ft-ot mertünk beírni, de biztos vagyok benne, hogy többet 
kell, hogy kapjunk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez a felhasználási célú átvételek sor? 
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Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Nem, az a normatív támogatás feladatmutatóhoz kötötten. Az óvodánál is adnak működtetésre, gyermekétkeztetésre, 
és a pedagógusmunkát közvetlenül segítő bérének támogatására. Az óvodaüzemeltetést az már megadták, az 54.000 
Ft gyermekenként, viszont nem adták meg a pedagógusokra jutó pénzt, ezt még nem tudjuk. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Tegnap mondták, hogy a gyermekétkeztetés összege is – valószínűleg - módosulni fog, mert Ők is tisztában vannak 
vele, hogy abból nem lehet kijönni. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Igen, az 68.000 Ft volt eddig. Jogos is, mert gyakorlatilag annak is adunk támogatást, aki nem kedvezményesen 
étkezik, mert csak a nyersanyag költséget fizetik. Nálunk elég sok az 50-100%-os kedvezményben részesülő gyerek, 
ami nekünk még több kiadást jelent. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szóval ennek tükrében kell nézni a koncepciót, és ezért van, hogy mínusz 8 millió forint hiánnyal zárjuk. 
 
Torma Andrea körjegyző 
És amit a Kriszti mondott, a rezsiköltségből a megtakarítás sincs betervezve. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nagyon remélem, hogy jövőre nullszaldósok leszünk, de ugye mivel nem lehet mínuszos költségvetés, így 
beterveztük a 8 millió hitelt. Az ÖNHIKI helyett lesz valamilyen támogatás, és tegnap fel is tettek ezzel 
kapcsolatban egy kérdést, hogy mi alapján fogják a támogatást odaítélni, ha nem lehet mínuszos a költségvetés? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Ez ilyen krízistámogatás lesz, amit egyedi eseménnyel indokolni kell. Ilyen Vis maior jellegűre kell gondolni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
És az önkormányzatok hitelátvállalásából, valamint a kompenzálásból lesz valami? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A tegnapi előadáson már valami pályázatról beszéltek. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Pályázati önerő kedvezményt kapnak, vagy valami ilyesmit. Szerintem kompenzálás biztosan nem lesz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tudom! Végül is ha belegondolunk nekünk is van hitelünk!  
 
Torma Andrea körjegyző 
Tegnap azt mondta az osztályvezető úr, hogy előtte lévő nap fogadta el az Országgyűlés a törvénymódosítást, és 
ebben már nevesítve van, hogy melyik hiteleket veszik át. Meg kell néznünk, hogy mit fogadtak el, még kihirdetve 
nincs, de már az Országgyűlés honlapján elérhető. Elhangzott, hogy nem fogják pénzzel támogatni az 
önkormányzatot, azt is mondták, hogy fals az a gondolat, hogy akinek hitele van, az rosszul gazdálkodott, akinek 
nincs hitele az jól gazdálkodott. Ezt így nem lehet egyértelműen kimondani, mert ott is feltételezhető, hogy 
felelősségteljes gazdálkodás volt ahol mondjuk hitelre kényszerültek, és azt sem biztos, hogy ahol nem csinált 
semmit egy falu, és nincs hitele, csak úgy elvoltak, hogy Ők jobban gazdálkodtak. Azt mondták, hogy a fő cél nem 
az volt, hogy önkormányzatokat segítsenek, hanem az volt, hogy az új támogatási rendszer – ha január 1-től beindul 
-, akkor minden önkormányzat tiszta lappal induljon. Tehát ez volt a fő cél, nem az, hogy most segítsük az 
önkormányzatokat.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A koncepcióhoz valakinek még észrevétel? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A szociálpolitikai pénzbeállítás 2013. évre 9,2 millió - még vannak egy kis sallangok is mellette -, de 2012-be csak 
7,014 millió volt. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
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Igen és már most módosítottuk az előirányzatot az előző napirendbe, mert kevés volt. Ez is változni fog, mert én is 
napról napra okosodom, az alanyi jogon járó ápolási díj átkerül a járási hivatalhoz. Ez nálunk elég jelentős, és ez 
kiesik belőle. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás is átkerül? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem, az marad nálunk. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Az alanyi jogon járó ápolási díj elég magas kiadást jelentett Tolmácson, ez kiesik, bár a bevétele is. Ebben 25% 
önerőnk volt benne, úgyhogy az is a mi javunkra fogja egy picit billenteni a mérleget. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az idén durván 2 milliót írtam fel ide magamnak, ami be volt tervezve. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Na, ezt fogjuk megspórolni! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Csak a 25%-át. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az intézmény finanszírozás is megemelkedik, mert 2013-ba 18,775 a mostani évben pedig 17,728. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Nagyon egyszerű a dolog! Igazából van egy karbantartó felvéve. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Így érthető, én nem tudtam kibogarászni a sorokból. Köszönöm! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az például megjelenik, hogy egy ember átkerül a járáshoz? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Az most már nem, mert úgy volt, hogy átkerül, de már marad. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A hivatali kiadást és bevételt nem kalkuláltuk több bizonytalansági tényező miatt, mert igazából a harmadik 
település adatait nem ismerjük. Ugyan azt az 5 milliós kiadást terveztük be, amit eddig, és azt mondtuk, hogy ettől 
csak kevesebb lehet. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Bízunk benne. Hozzá kell tennem, hogy az Államkincstárnál sem tudják, hogy mire mennyi támogatást fogunk 
kapni jövőre. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Próbáljuk meg hitelfelvétel nélkül elfogadni a koncepciót. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Még egy apróság. Nem terveztem be ruhapénzt az intézmény dolgozóinak. Az a javaslatom, hogy vegyük meg 
mindenkinek mi a védőruhát, munkaruhát, papucsot, bakancsot, mert az eddig bevált szokás nem igazán volt 
szabályos. Tegyük rendbe ezt a dolgot. Rengeteg olyan cég van, akik munkaruha árusításával foglalkoznak, majd 
kiválasszuk a legmegfelelőbbet. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben van. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nekem minden munkahelyemen így volt eddig, és még kihordási ideje is volt a munkaruhának. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Itt is így lesz, és kidolgozunk rá majd egy szabályzatot. 
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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 Önkormányzat 2013. évi koncepcióját 68.709 ezer Ft-os bevételi, 69.709 ezer Ft-os kiadási 
főösszeggel hitelfelvétel nélkül, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
93/2012. (XI.29.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetési 
koncepcióját 68.709 ezer Ft költségvetési főösszeggel, az alábbi részletezéssel elfogadja.  
 
A Képviselő-testület a költségvetés 68.709 ezer Ft-os bevételi tervét az alábbi 
főösszegekkel fogadja el:  

működési célú bevétel    22.843 e Ft, 
támogatási bevétel    20.800 e Ft, 
pénzügyi befektetések bevétele        266 e Ft, 
működési célú pénzeszköz átvétel    9.700 e Ft, 
felhalmozási kölcsönök bevétele       100 e Ft, 
előző évi pénzmaradvány igénybevétele    7.000 e Ft, 
működési célú hitel felvétele     8.000 e Ft. 

 
A Képviselő-testület a költségvetés 69.709 ezer Ft-os kiadási tervét az alábbi 
főösszegekkel fogadja el: 

működési kiadás      34.255 e Ft, 
 - ebből: személyi jellegű kiadás     9.750 e Ft, 

 munkaadó járulékai      2.098 e Ft, 
 dologi kiadás     21.191 e Ft, 
 egyéb folyó kiadás      1.216 e Ft, 
 társadalom- és szociálpolitikai juttatások   9.200 e Ft, 
 ellátottak juttatásai           50 e Ft, 
 működési célú pénzeszköz átadás    5.700 e Ft, 
 hitelek kiadása          729 e Ft, 
 Tolmács-Bánk Óvoda finanszírozása  18.775 e Ft. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a költségvetés határidőre 
történő elkészítésére és a képviselő-testület elé terjesztésére. A 2013. évi 
költségvetésben a kiadások és bevételek egyensúlyát meg kell tartani, a működési 
kiadások fedezetére működési célú hitel nem tervezhető. 
 
Határidő: 2013. február 15. 
Felelős:    polgármester 

 
 

 
Hajnis Ferenc polgármester 
Még ide az intézményhez el kell mondanom, hogy meg kell csináltatnunk a tűzvédelmi és érintésvédelmi 
jegyzőkönyveket, ami plusz kiadást fog jelenteni. Volt nekünk, de az már elavult. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az 2-3 évenként lejár. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Frissíteni kell. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
A tervezésnél 50-50%-ban bontottam meg a költségeket az óvoda és az iskola között, úgy is jelentettem le. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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Az úgy jó, máshogy nem tudjuk megoldani. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Közös a tornaterem, a folyosó, és az óvodában is két terem van úgy mint az iskolában, és a kiépítés nem teszi 
lehetővé, hogy külön kezeljük a két intézményt. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Az adatokat azért kérték, hogy tudjanak mivel tervezni. Biztos vagyok benne. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja az óvoda 2013. évi költségvetési koncepcióját 18.775 ezer Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
94/2012. (XI.29.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi 
költségvetési koncepcióját 18.775 ezer Ft költségvetési főösszeggel, az alábbi 
részletezéssel elfogadja.  

 
A Képviselő-testület a költségvetés 18.775 ezer Ft-os bevételi tervét az alábbi 
főösszegekkel fogadja el:   
 intézményfinanszírozás    18.775 e Ft. 
 
A Képviselő-testület a költségvetés 18.775 ezer Ft-os kiadási tervét az alábbi 
főösszegekkel fogadja el:   

működési kiadás     18.775 e Ft, 
- ebből:  személyi jellegű kiadás  14.774 e Ft, 

munkaadó járulékai    3.944 e Ft, 
egyéb folyó kiadás         57 e Ft. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a költségvetés határidőre 
történő elkészítésére és a képviselő-testület elé terjesztésére.  
 
Határidő: 2013. február 15. 
Felelős:    polgármester, intézményvezető 

 
 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető távozott a testületi ülésről. 
 
 
 
4. Napirend         Helyi adórendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést, én azt javaslom, hogy ne nyúljunk hozzá a helyi adókhoz, aztán majd meglátjuk, hogy 
ebből hogy jövünk ki költségvetésileg.  
 
Torma Andrea körjegyző 
Ez a kommunális és az iparűzési adót érinti, de most bevezetjük az ideiglenes iparűzési adót is. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez egyébként életszerű itt a faluban? 
 
Torma Andrea körjegyző 
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Sosem lehet tudni, ha lesz egy-egy beruházás, amit nem helyi vállalkozó csinál, akkor ez alapján fizeti az adót. Az 
építőipar a legtipikusabb eset erre. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tehát rosszat nem teszünk vele, ha belel vesszük.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A telephelyén levonhatja, ha jól olvastam. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A mozgóbolt is lehet, hogy belefér, de ezt majd meg kell néznem. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Mozgóboltok!  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A mozgóbolt meghaladja a 181 napot, mert minden nap jön. 
 
Torma Andrea körjegyző 
De telephelyet itt nem jelent be. Ennek utána kell nézni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Minden esetre tegyük bele. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Én is azt gondolom, ha itt szerez jövedelmet, fizessen is érte. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Összeget még nem javasolt senki. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Napi 3.000 Ft. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Az van a javaslatban, de 5.000 Ft a plafon. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mondjatok javaslatot! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Maradjon a 3.000. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én a felét mondtam volna – 2.500-at -, de ha azt mondjátok, hogy maradjon a 3.000, akkor legyen. 
 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy a helyi adórendeletet az előterjesztés szerint elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 16/2012. (XI.29.) 
önkormányzati rendelete 
 
a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
5. Napirend         Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Mindenki megkapta az előterjesztést. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Most ez miért került elő megint? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ti akartátok módosítani a rendeletet. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én tettem javaslatot, hogy este 8 órakor neked ne füstöljenek a ház előtt. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Azt hittem azóta valami újdonság merült fel. 
 
Csehek József képviselő 
Az előterjesztésben az van, hogy 8.00 órától 16.00 óráig lehessen tüzelni, én azt javaslom, hogy 10.00 órától 18.00 
óráig tüzelhessünk, mert felmérést végeztem a lakosság körében. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én maradok az eredeti javaslatomnál, hogy 16.00 óráig, mert van tapasztalatom, hogy egész késő esete is tüzelnek.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én kaptam olyan visszajelzéseket emberektől, akik délelőttös műszakban dolgoznak például Vácon, nem érnek haza 
csak 15.30-ra és ha mondjuk szombaton is túlórázik nem tudja eltüzelni a hulladékát. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Akkor majd eltüzeli a következő héten. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Először is maradjunk abban, hogy hivatalosan az avart égetni tilos! Ez már kivétel, hogy engedjük! Komposztálni 
kell! Én nem állok el a javaslatomtól! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Így van! Házilag is lehet komposztálni, lehetett igényelni komposztládát, és a Zöld Híd Kft. is szelektíven elviszi a 
házaktól a zöldhulladékot, legalábbis Bánkon. Itt még nem sikerült ezt elintézni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Még nem, de jó lenne. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Tehát ez ugyan úgy működik, mint ahogy a házaktól elviszik a külön zsákban gyűjtött szelektív hulladékot. Egy 50-
60 Ft-ért meg kell venni a zöldhulladék gyűjtőzsákot és abban kihelyezni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ez mikortól lenne? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerződést kell kötnünk, Bánkon már működik. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Minek volt akkor a komposztálós projekt? Az teljesen más volt? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Hát, hogy tudjanak az emberek maguknak komposztálni, a Zöld Hidasok pedig elviszik. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
És Ők komposztálják. A telepükön a legkorszerűbb komposztáló van megépítve. Két hónap alatt megerjesztik a 
bevitt komposztot. Én láttam ezt a készüléket, erre horribilis összeget költöttek, legalább azt is kihasználják.  
Maradjunk annyiban, hogy hivatalosan tilos tüzelni, mi adtunk mégis két lehetőséget, de nekem éjjel ne tüzeljen 
senki! 
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Hámori Imréné képviselő 
Engem szombati nap még a délután is irritál. Mondtam ezt másnak is és arra azt mondják, hogy könnyű nekem mert 
én otthon vagyok. Más is otthon van. Tolmácson nem tüzelnek, hanem füstölnek. Az égetés az nem volna gond, 
mert elég egy pillanat alatt, de amikor látja, hogy vizes a fű és akkor is meggyújtja, és csak füstöl! Igaza van 
Gerinek, meg lehet fulladni, és ez nem normális dolog! 
 
Torma Andrea körjegyző 
A zöldhulladék szelektív elvitelével ezt vissza lehetne szorítani, mert így sokkal egyszerűbb. 
 
Csehek József képviselő 
A 8.00 óra az korai, mert még vizes olyankor a fű. 
 
Torma Andrea körjegyző 
De benne van a rendeletbe, hogy vizesen nem is lehet tüzelni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én abban látom a bajt, hogy nincs a kezünkben egy olyan lehetőség, hogy mondjuk este valaki meggyújtja a tüzet 
20.00 órakor és odamegyünk és megbüntetjük. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Javaslom, hogy 10.00 órától 16.00 óráig lehessen tüzelni. 
 
Csehek József képviselő 
Kicsit tovább lehessen tüzelni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
De nem 18.00 óráig. 
 
Csehek József képviselő 
Akkor 17.00 óráig. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem tartom jónak! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ne tüzeljen! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ezt mondom én is! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Erről le kell szokni folyamatosa, ahogy a szelektívre rá kell szokni, erről le kell szokni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez igaz, de azért figyelembe kell azt is venni, hogy csak vidéken vagyunk! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Én nem azt mondom, hogy tiltsuk meg! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Van két nap lehetőség adva, máshol csak egy nap van! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egyik napon kellene este 6 óráig engedni. 
 
Csehek József képviselő 
Én is ezt mondom! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ezzel megint az a probléma, hogy ha hétköznapon engedjük tovább, és aki akkor dolgozik az mit csináljon? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
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Eddig sem vették tudomásul a rendeletünkben foglaltakat. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Már folynak tárgyalások, hogy hogyan adjanak eszközt a kezünkbe a betartatás érdekében. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szerintem hagyhatjuk a 8.00 órától való tüzelést, mert nyáron 10.00 órakor nem fog senki kimenni tüzelni a 
legnagyobb melegben. Négy órakor sem fogja senki eloltani, hogy hú már délután 4.00 óra van! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezért nem kell kitolni, mert úgyis tovább tüzelnek a megengedettnél. 
 
Csehek József képviselő 
Maradjon a szerda és a szombat, az órát kellene eldöntenünk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szerintem a szerda, szombatot egész jól betartják az emberek. Már ráálltak. Arról viszont tájékoztatni kell az 
embereket, hogy már tilos eltüzelni a kerti hulladékot. Ezt majd beletesszük a Kisbíróba is, hogy mindenki tudja. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, nekem van egy olyan javaslatom, hogy az egyik nap legyen 18.00 óráig. 
 
Csehek József képviselő 
Szerdán. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha viszont sikerül elintézni a Zöld Híddal, hogy elvigyék, akkor betiltanánk a tüzelést. Igaz, hogy a zsáknak ára van, 
de bele lehet rakni a füvet és a falevelet is. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A szelektíves zsák ingyen van. 
 
Torma Andrea körjegyző 
De ennek van egy önköltséges ára, mert ilyen lebomlós anyagból van. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Hát kíváncsi leszek, hányan vesznek majd ilyen zsákot. Falunk vagyunk még 10 Ft-ot sem fognak adni a zsákért, 
inkább kidobják a hulladékot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Na, akkor az én indítványom, hogy szerdai napon 8-tól 18.00 óráig, szombati napon pedig 8-tól 16.00 óráig lehessen 
tüzelni. 
 
 
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 3 nem szavazattal elutasította a polgármester javaslatát. 
 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal a javaslattal, ami az előterjesztésben szerepel, azaz tüzet gyújtani szerdán és szombaton 8-tól 
16.00 óráig lehessen kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2012. (XI.29.) 
önkormányzati rendelete 
 
az avar és kerti hulladék égetéséről 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 



Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete  15/2012. (XI.29.) jegyzőkönyve 

 16

 
6. Napirend         A kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül  

                helyezése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt a rendeletünket hatályon kívül kell helyezni, azt gondolom, hogy ezen nincs mit tárgyalni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez arról szól, hogy ha valaki nem tartja rendbe a háza előtt lévő árkot, nem mehetünk ki és nem szólhatunk rá, hogy 
tegye rendbe? 
 
Torma Andrea körjegyző 
De rászólhatunk, csak büntetni nem tudunk. Attól nekünk még a jogszabályban le van szabályozva, hogy ezt és ezt 
kell csinálni, de a szankcionálási lehetőségünk ebben a rendeletben volt. Reméljük, hogy ez átmeneti időszak. 
 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért a 12/2012. (V.29.) önkormányzati rendeletünk hatályon kívül helyezéséről, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012. (XI.29.) 
önkormányzati rendelete 
 
a kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
7. Napirend         A képviselő-testület 2013. évi munkaterve 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Munkatervvel kapcsolatos véleménye, kérdése van-e valakinek? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az iskola azért nem számol már be, mert az Állam átveszi? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Igen, mert igazából nem lesz közünk már hozzá. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Január 1-jétől már nincs. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Akkor már rendezvényeken való szereplésre sem lehet Őket felkérni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De, meg lehet Őket kérni, helyben lakók a gyerekek. Csak tolmácsi gyerekekről beszélünk, hiába, hogy az Állam 
fogja finanszírozni az iskolát. Az más kérdés, hogy az új tankerületi igazgató, hogy fog módosítani személyzetet, 
létszámot, mert ez az Ő jogköre lesz. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez azért olyan fura lesz, hogy egy épületben vannak az óvodával. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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Ez most is így van! Semmi nem változik, csak az, hogy nem lesz kiadásunk az iskolára, se rezsi, se 1 millió 
Rétságra.  
 
 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja a képviselő-testület 2013. évi munkatervét, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
95/2012. (XI.29.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a képviselő-testület 2013. évi 
munkatervét az előterjesztés szerint határozza meg. 
 
Határidő: 2013. év 
Felelős:    polgármester 
 

 
 
8. Napirend         A rétsági tűzoltó őrs kialakításának támogatása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést, hogy a tűzoltóknak 15 perc alá kell csökkenteni a vonulási időt, ezért Rétság lett 
kijelölve 24 órás tűzoltó őrs kialakítására. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én megkérdeztem egy illetőt – aki tűzoltó -, hogy lesz-e ebből a rétsági őrsből valami? És azt mondta, hogy nem, 
mert rájöttek, hogy túl költséges. Most meg látom, hogy mégis lesz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én javaslom, hogy adjuk meg ezt a közel 30.000 Ft-ot. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Évekig adtunk évi 50.000 Ft-ot az önkéntes rétsági tűzoltóknak. 
 
Csehek József képviselő 
Ez nem egy nagy összeg. 
 
 
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, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
96/2012. (XI.29.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete 29.720 Ft egyszeri támogatást nyújt 
a rétsági tűzoltó őrs kialakítására. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a támogatás kérelemben 
megjelölt bankszámlára történő átutalásáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 
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9. Napirend    Karácsonyi szaloncukor ajándékozás a tolmácsi háztartások számára – szóbeli megbeszélés 
 
 
Csehek József képviselő 
Van rá keretünk? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Még az idén van! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az idén még megvesszük, körül fogok nézni, hogy hol a legolcsóbb.  
 
 
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, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
97/2012. (XI.29.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 
vásárolja meg a település lakosságának karácsonyi megajándékozásához szükséges 
mennyiségű (háztartásonként 0,4 kg) szaloncukrot, és gondoskodjon a település 
háztartásai számára történő szétosztásról. 
 
Határidő: 2012. december 23. 
Felelős:   polgármester 
 

 
 
10. Napirend         Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az adventi vigasságnak lesz valamennyi költsége. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Pontosítsuk, hogy mikor lesz. 
 
Csehek József képviselő 
December 16-án lesz 16.00 órakor. 
 
Hámori Imréné képviselő 
15.00 órakor kezdődik a karácsonyfa díszítéssel, 16.00 órától a hangverseny kezdődik. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Váci szinfónikus zenekar tagjait fogjuk meghívni, úgy néz ki, hogy tudnak jönni, és ennek a költsége 40.000 Ft. 
Ehhez még hozzá jön a bor, a tea és a kenyér költsége. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Akkor háromtól lehet díszíteni a fát, és megtartani a vásárt és négykor pedig a koncert. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Mindenkinek megvan a feladata, úgy ahogy szoktuk, minden úgy lesz mint tavaly volt.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ugyan ott lesz a fa is, ahol tavaly? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, ott az emelvényen. A fát még be kell szerezni, de van már felajánlás.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én az interneten olvastam, hogy egy tolmácsi illetőtől fenyőágat kértek, és azt írta vissza, hogy tőle akár vihetik az 
egész fát. A ház előtt van neki. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Előbb megnézem a felajánlott fákat, mert kettő is van. Majd látjuk. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az óvodának Dudoli Ferencné ajánlott fel fenyőfát.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A templomba csak a kamara zene lesz és a tolmácsi népdalkör. A betlehelmes játékot majd az éjféli mise előtt adják 
elő a gyerekek. Összefoglalva: 15.00 órától vásár és karácsonyfa díszítés, 16.00 órától koncert a templomban, utána 
pedig zsíros kenyér hagymával, forralt bor, és tea mindenkinek. 
 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
A képviselő-testület egyetértett a polgármester javaslatával. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Vöröskereszt támogatást kér tőlünk, mert jutalmazni szeretné a többszörös véradókat, és a Vöröskereszttől csak 
100 Ft-ot kapnak véradónként. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Hány emberről van szó? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tíz.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
1-1 ezrest javaslok. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én is annyit akartam, de most tízszer annyit adjunk mint maga a Vöröskereszt? 
 
Csehek József képviselő 
Én 20.000 Ft-ot gondoltam. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én tízezer forintra gondoltam, és mindenkinek 1-1 ezres. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Így van, legyen 10.000 Ft. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó. 
 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy a Magyar Vöröskeresztet 10.000 Ft-tal támogassuk, melyet a véradók jutalmazására 
fordíthatnak, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
98/2012. (XI.29.) Képviselő – testületi határozat  
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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hogy tudjatok róla: az infrapanelek bruttó 177.000 Ft-ba kerülnek majd.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Egyszeri villanyszámla. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
1 db 500 Wattos, és 3 db 650 Wattos panel lesz. Én utána néztem a neten is, de mindenhol sokkal drágább. 
A másik dolog, amiben még döntenünk kell, hogy a családsegítést továbbra is a nagyoroszi székhelyű társulással 
szeretnénk-e végeztetni, mert ha nem magunknak kell megszervezni. Én azt gondolom, hogy ez továbbra is 
maradjon úgy mint eddig volt. Nyilatkoznunk kell, hogy továbbra is társulásban látjuk el ezt a feladatot. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó. 
 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy továbbra is Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat lássa el községünkben 
ezt a kötelező feladatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
99/2012. (XI.29.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

 
 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Falugyűlés 6-ika vagy 7-dike? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
December 6. Mikulás napján. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Volt, aki megkérdezte, hogy jön a Mikulás is?  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Holnap lett volna egyébként, de át kellett tenni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Hány órakor lesz? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Délután öt. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A térfigyelő kamerákkal mi van? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Állítólag Nógrádsápon már szerelik. Oszlopokra szerelik és az ÉMÁSZ nagyon sok pénzt kér, hogy rátehessék. 
Nekem azt javasolták, hogy nézzünk neki valami más helyet, ahová felszerelhetik. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Hova? 
 
Csehek József képviselő 
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Házra.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Februárig be kell adni elszámolásra. Ülnek ezen a dolgon, pedig sürgős lenne. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Régóta húzódik! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nógrádsáp után hozzánk jönnek. Mi tudunk fizetni. Tehát folyamatában van a dolog. 
Az intézményi Mikulásünnepséggel kapcsolatban: lesz Mikulás az óvodába, de az iskolába nem. Fel fogom hívni az 
igazgató asszonyt, hogy hasson oda, hogy a tolmácsi tagintézményben is lehessen Mikulás. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Állítólag a szülők már szervezik. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A szülők többsége azt mondta, hogy nekik mindegy, hogy lesz Mikulás vagy nem. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Egy élményt vesznek el a saját gyereküktől. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én kicsit furcsállom a tagintézmény vezető hozzáállását. 
 
 
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. 
 
 

Dudásné Rudnai Krisztina 
képviselő 


