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Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
 

16/2012. 
 

J E G Y ZİK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2012. december 17-én 900 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl 

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

Az ülés vezetıje: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc  polgármester 
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Csehek József képviselı 
 Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 
 Hámori Imréné képviselı 
 Torma Andrea körjegyzı 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fı képviselı-testületi tagból 5 fı jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzıkönyv hitelesítıje Hámori Imréné képviselı legyen. A javaslatot a Képviselı-testület 5 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendekkel kapcsolatban a meghívóhoz képest más javaslat nem volt. 
A képviselı-testület a meghívóban javasolt napirendeket elfogadta, és az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
Napirend  
 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekrıl, a határozatok végrehajtásáról 
 Elıadó: Hajnis Ferenc polgármester 

 
1. A 2013. évi hulladékkezelési közszolgáltatási díj meghatározása, a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása 
Elıterjesztı: Hajnis Ferenc polgármester 

 
2. A közterület használati díj mértékének módosítása, a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 
Elıterjesztı: Hajnis Ferenc polgármester 

 
3. Az étkezési ellátás nyersanyagköltségeinek és térítési díjainak felülvizsgálata, módosítása, önkormányzati 

rendeletben történı meghatározása 
Elıterjesztı: Hajnis Ferenc polgármester 

 
4. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Elıterjesztı: Hajnis Ferenc polgármester 
 
5. Önkormányzati adósságkonszolidáció 

Elıterjesztı: Hajnis Ferenc polgármester 
 
6. Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó megállapodás 

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata 
Elıterjesztı: Hajnis Ferenc polgármester 

 
7. A polgármester tiszteletdíjának felülvizsgálata és a 2012. évi munkájának jutalmazása 

Elıterjesztı: Torma Andrea körjegyzı 

 
8. Az önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata, meghatározása 

Elıterjesztı: Hajnis Ferenc polgármester 
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9. Viziközmő Társulás bankszámla-vezetési díj és éves beszámoló közzétételi díj átvállalása 
 Elıterjesztı: Hajnis Ferenc polgármester 

 
10. Rétság Általános Iskola Intézményi Társulás megszüntetése 

Elıterjesztı: Hajnis Ferenc  polgármester 

 
11. Egyebek 
 
 
 
Tájékoztatás az elızı ülés óta történt eseményekrıl, a határozatok végrehajtásáról  
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

December 12-én hivatalosan is megtörtént az iskolánk átadása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak. 
Aláírásra került a megállapodás, de egyes kérdésekben, például a rezsi költségek viselése, még külön 
megállapodásokat kell kötnünk. A lényeg az, hogy január 1-jétıl az Állam átveszi az iskolánk mőködtetését és 
fenntartását a rezsivel együtt. 
A temetı parkoló fel lett töltve földdel, ez szépen ülepszik, és akkor utána majd ki lesz alakítva. 
Pénteken voltunk aláírni az OTP hitelünk konszolidációjával kapcsolatos banki igazolást. Kilencmillió-hétszáz 
valamennyi a tıke-tartozásunk. Emlékeztek rá, ezt a közösségi ház felújításakor kellett felvennünk, hogy ebbıl 
tudjuk kifizetni a beruházás áfa tartalmát. Ezt most az Állam átvállalja tılünk. Ennek nagyon örülök! Csak a banki 
hiteleket vállalja át a kormány, a számlatartozásokat nem, de akiknek ilyen tartozásaik vannak, azok pályázhattak az 
úgynevezett ÖNHIKI támogatásra. Elvileg minden önkormányzat tiszta lappal fog indulni, ami jó. 
Az adventi ünnepségünk megvolt, jó volt.  
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
A képviselı-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 

 
 
 
1. Napirend             A 2013. évi hulladékkezelési közszolgáltatási díj meghatározása, a szilárd hulladék- 

       gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Mindenki megértette az elıterjesztésbıl, hogy mirıl is van szó? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

Próbáltam, de nem minden világos!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A következı a helyzet: Január 1-jétıl már nem az önkormányzatok állapítják meg a hulladékkezelési díjat, hanem az 
erre felhatalmazott miniszter. A miniszteri díj megállapításáig a törvény azt mondja ki, hogy a december 31-én 
érvényes díjnál 4,2 %-tól nem lehet magasabb a 2013. évi díjemelés. Azt is kimondja a törvény, hogy akik uniós 
támogatást kaptak a hulladékgazdálkodás kialakítására, azok az energia hivatal engedélyével nagyobb mértékben is 
emelhetnek. Most ebben az ügyben folyik a tárgyalás, hogy megkapják-e az engedélyt vagy sem. A Zöld Híd által 
2013-ra meghatározott díj viszont a 4,2 %-tól nagyobb emelést jelentene. 
 
Torma Andrea körjegyzı 

Most az okozza a problémát, és azt kell eldöntenie a testületnek, hogy két rossz megoldás közül melyiket válassza. 
Ha nem emelünk díjat, a Zöld Híddal kapcsolatos kötelezettségünknek nem teszünk eleget. Valószínő, hogy a Zöld 
Híd az általa meghatározott díjat fogja érvényesíteni 2013-ban, és ha ebbıl problémája lesz, akkor a felelısséget az 
önkormányzatra fogja hárítani és mondjuk azt fogja mondani, hogy az önkormányzat fizesse meg a kiesett bevételét, 
mert miért nem hozta meg a rendeletet novemberben, hogy jogszerő legyen a díjemelés. A társulási 
megállapodásban minden önkormányzat vállalta, hogy a szükséges szabályozásokat – így a díjra vonatkozó 
rendeletet is - meghozza. Optimális esetben – és én ebben bízom – megkapják a 4,2 %-nál magasabb díjemelésre 
vonatkozó engedélyt. Ami most az elıterjesztésben szerepel, az az, hogy december 31-én hatályba lépne az új 
díjtétel, így a Zöld Híd díjemelése megfelel a díjemelésre vonatkozó törvényi elıírásnak. Ebbe az esetben a rendelet 
kihirdetés és a hatálybalépés között nincs 30 nap. Bár a Zöld Híd Kft. ügyvezetıjétıl azt a tájékoztatást kaptam, 
hogy jogászok vitáznak azon, hogy erre vonatkozik-e ez az elıírás vagy sem. 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

Az elıterjesztés 110-120 literesnél 504 Ft-ot ír egy ürítésre. El is hoztam egy számlát, jelenleg 454 Ft-ot fizetünk 
egy ürítésre, és ez így 11%-os emelést mutat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Igen, mivel az új törvény miatt be kellett építeni a 3000 Ft/tonna lerakási járulékot is. De e nélkül csak 5 egész 
valamennyi lett volna a díjemelés. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

De ez akkor is nagyon eltér. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Több mint 100 Ft-tal a mostani lehetséges díj alatt vagyunk. Láttátok az elıterjesztésben, hogy évenként hogyan fog 
emelkedni ez a lerakási járulék, úgyhogy horribilis összeg lesz a szemétszállítás, 50.000 Ft környékén fogunk járni 
pár év múlva. Innentıl fogva az Állam fogja megállapítani az árát. Az én számításaim szerint a 120 literes kukára 
éves szinten csak 1.000 Ft-ot emelkedik a díj. A tolmácsiak csak arra panaszkodnak, hogy magas a szemétdíj, arra 
miért nem panaszkodnak, hogy a cigaretta ára is folyamatosan emelkedik? Napi szinten sokan elszívnak 1-2 
dobozzal, az milyen drága 1.000 Ft-os cigaretta ár mellett? Vagy az italok? Ez egy szolgáltatás, elviszik a szemetet a 
házunk elıl, és kezelik. Nem mindegy, hogy az unokánknak nem kell azzal foglalkozni, hogy mit tegyenek a sok 
szeméttel.  
 
Torma Andrea körjegyzı 

Röviden összefoglalom a döntési lehetıséget. Az a kérdés, hogy megemeljük a díjtételt december 31-i hatállyal, és 
akkor nincs 30 nap a hatályba lépés és kihirdetés között, vagy nem módosítunk rendelet, és a mostani ártétel marad 
érvényben december 31-én, vagyis a Zöld Híd által megállapított és alkalmazott díjak ettıl több, mint 4,2 %-kal el 
fognak térni 
 
Hámori Imréné képviselı 
Melyik változat a jobb? 
 
Torma Andrea körjegyzı 
Ez a Testület döntése! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én az elsı megoldást javasolnám, de tényleg úgy kell döntenünk, hogy a két rossz közül kell választanunk! Az elsı 
megoldás annyiból jobb, hogy nekünk így lenne a jobb. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem az energia hivatal engedélyezni fogja, hogy a Zöld Híd a magasabb díjtételt alkalmazza. EU-s 
támogatásból valósult meg, és ha borul a költségvetése, és nem tudja teljesíteni a pályázati kötelezettségét, nagyon 
sok pénzt kellene visszafizetniük.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 

Ez most olyan, mint az elızı ülésen volt, hogy készítsünk költségvetést, de még nem tudjuk, hogy mennyi 
támogatást kapunk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

Milyen büntetésre számíthatunk, ha nincs meg a 30 napos kihirdetés? 
 
Torma Andrea körjegyzı 
Ilyennel még nem találkoztam. Pénzben nem büntetnek, esetleg hatályon kívül helyezik a rendeletünket, vagy 
megsemmisítésre kerül, esetleg fegyelmit kapunk, de nem tudom pontosan, hogy utána mi lenne ennek a 
következménye ebben az ügyben!  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ráérünk, majd ezen akkor gondolkodni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor most mi legyen? Felolvasom a rendelet tervezetet:  
„Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) képviselı-testülete (továbbiakban: képviselı-
testület) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 21. § (5) bekezdésében, 25.§-
ban kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében 
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meghatározott feladatkörében eljárva a szilárd  hulladékgazdálkodásról szóló 12/2010. (XII.20.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következıket rendeli el.  
1.§ A Rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép. 
2.§ Ez a rendelet 2012. december 31-én lép hatályba.” 
A melléklet pedig a díjtétel: 
„A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díja 
A kötelezı közszolgáltatás igénybevételének díját a győjtıedény számának, a győjtıedény őrméretétıl függı 
egyszeri ürítési díjának, és a potenciálisan biztosított ürítések számának szorzataként kell meghatározni, csökkentve 
az esetleges díjkedvezményekkel. 
A rendszeres győjtésre rendelkezésre bocsátott győjtıedény legmagasabb egyszeri ürítési díja (egységnyi díjtétel): 
1 db 60-80 literes győjtıedény   422 Ft/ürítés  + Áfa 
1 db 110-120 literes győjtıedény   504 Ft/ürítés + Áfa 
1 db 240 literes győjtıedény            1.008 Ft/ürítés + Áfa 
1 db 1100 literes győjtıedény                                  5.040 Ft/ürítés + Áfa 
1 db köztisztasági zsák    450 Ft/darab + Áfa.” 
 
 

További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 

 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja a rendelet tervezetet, amit az imént felolvastam, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselı-testületének 19/2012. (XII.17.) 
önkormányzati rendelete 
 
a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

A zöldhulladék győjtésre lesz nálunk zsák? Látom az elıterjesztésben, hogy az ára 450 Ft/darab + Áfa. 
 
Torma Andrea körjegyzı 

Ez az ár nem a zöldhulladék győjtésre vonatkozó zsák ára, hanem a vegyes hulladék győjtésre szolgáló normál zsák. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az a plusz hulladékra való zsák, mert a Zöld Híd csak ebbe a zsákba viszi el a többlethulladékot, ami nem fér bele a 
kukába. 
 
Torma Andrea körjegyzı 

Ezzel kapcsolatban el kell mondanom, hogy a társulási tanács határozata nem terjedt ki erre a zsákra, így a tavalyi 
díjat megemelve került ide ez a díjtétel, mivel a rendeletünk az alkalmazható legmagasabb díjtételt tartalmazza, 
remélhetıleg ebbe az összegbe beleférnek majd. Az idén 390 Ft/darab + Áfa volt az ára. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehet, hogy azt nem fogják emelni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Még a házhoz menı zöldhulladék szállításra kell megkötnünk velük a szerzıdést. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 

Ameddig itt tüzelni lehet, nem lesz rá szükség! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Láttam, hogy valakik beleteszik a zöldhulladékot a kukába. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

Andi, eddig Te intézted a tartozások behajtását? 
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Torma Andrea körjegyzı 

Igen, mi intéztünk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

Úgy látom, hogy ez is átkerült a NAV-hoz. Nem árt, ha ezt is tudják az emberek. 
 
Torma Andrea körjegyzı 

Észre fogják venni, ha a felszólítást a NAV-tól fogják kapni. 
 
 
 
2. Napirend        A közterület használati díj mértékének módosítása, a közterületek használatáról 

szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az idény jellegő vagy alkalmi árusítás az idén 120 Ft/m2/nap volt. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

Az a javaslatom, hogy az infláció – ami az idén 5,5 % - mértékével emeljük. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Menjünk sorba!  
 
A képviselı-testület megtárgyalta a közterületi igénybe vételi célja szerinti használati díjtételeket és kialakította a 

díjtételekre vonatkozó javaslatát. 

További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 

 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja a megközelítıleg 5,5 %-os díjemelést, kerekített összegre, az elhangzott díj-javaslatok szerint, vagyis 
az idény jellegő vagy alkalmi árusítás 130 Ft/m2/nap, mutatványos tevékenység 260 Ft/m2/nap, tüzelıanyag tárolás 
130 Ft/m2/nap, építési anyagok 630 Ft/m2/hó, építési törmelék 1300 Ft/m2/hó, gépjármő 1300 Ft/m2/hó, hirdetı 
berendezés 2100 Ft/m2/hó, és mindegyiknél plusz áfa,  kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselı-testületének 20/2012. (XII.17.) 
önkormányzati rendelete 
 

a közterület használati díj módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
3. Napirend         Az étkezési ellátás nyersanyagköltségeinek és térítési díjainak felülvizsgálata, 

módosítása, önkormányzati rendeletben történı meghatározása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Olvastátok az elıterjesztést, van-e kérdés? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 
Amikor szolgáltatót váltottunk, nem volt meghatározva, hogy milyen mértékben emelhet? Nem volt benne a 
megállapodásban? Mert év közben volt a váltás. 
 
Torma Andrea körjegyzı 

Nem volt konkrét mérték a megállapodásban. Megegyezés kérdése. 
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Hajnis Ferenc polgármester 

Ha emelkednek a nyersanyag árak, nem várhatjuk el, hogy ne emeljen, ha meg akarjuk tartani a színvonalat, 
minıséget és mennyiséget. Viszont tény és való, hogy tartotta a szavát, mert az idısek napjára teljesen ingyen 
szállította a vacsorát, egy fillért nem kért! Ma délután Bánkon is napirenden lesz ennek a szolgáltatónak az ajánlata, 
úgy tudom, valami 400.000 Ft-ot takarítanak meg a mi beszállítónkkal. 
 
Csehek József képviselı 

Nálunk csak dicsérik, ezt nyugodtan megmondhatod! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

Én azt nem értem az egészben, hogy le van osztva óvodára, iskolára és iskolai ebédre. Ezeket néztem, és az óvodai 
étkezés emelése az, ami kiemelkedı. Az óvodai étkeztetés véleményem szerint a legkisebb adag. 
 
Torma Andrea körjegyzı 

Azért is a legolcsóbb! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

A legolcsóbb, és ennél mégis 22 %-ot akar emelni, az összes többinél kevesebbet, az iskolásoknál 11 %-ot, a 
többinél 18 %-ot, szóval jóval kevesebbet. Ezt nekem magyarázzátok meg, hogy miért dupla az óvodások emelése, 
mint az iskolásoké? 
 
Torma Andrea körjegyzı 

Azt mondta a szolgáltató, hogy ez irreálisan alacsony ár volt, ebbıl nem lehet kihozni.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

Irreális ez az emelés, és a legkisebb az adag! 
 
Torma Andrea körjegyzı 
Igazából mindenki megkapja például a szelet húst, ezt nem feltétlenül lehet ilyen értelemben kisebb adagként 
kezelni  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az biztos, hogy eddig a szolgáltató az óvodás adagból nem jött ki, az iskolás adag viszont valóban bıvebb volt, így 
ott elegendı a kisebb mértékő emelés. 
 
Hámori Imréné képviselı 

Ez így van, igen! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 
Jó, csak ha az ember megnézi a táblázatot, ez eléggé szembetőnı! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Azt mondta a vállalkozó, hogy ebbıl most így aránylag kijön. De a szülık még így sem fizetik meg a teljes 
bekerülési összeget! 
 
Torma Andrea körjegyzı 
A szülık gyakorlatilag csak a nyersanyagárat fizetik, az egyéb költségeket nem. 
 
Hámori Imréné képviselı 
És a környéken még így is ez a legalacsonyabb! 
 
Csehek József képviselı 
Egy vendégebéd térítési díja most 690 Ft. Most mennyi lesz? 
 
Torma Andrea körjegyzı 
750 Ft. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mindjárt megmondom, hogy mi – önkormányzat - mennyit fogunk egy adagért fizetni. Mi bruttó 635 Ft-ot fogunk 
fizetni az óvoda esetében, ez háromszori étkezés. Az iskola esetében maradt a 795 Ft/nap, a menzát is megemelte 
473 Ft-ra, a külsıs étkezést is 597 Ft-ra. 
 
 



Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testülete  16/2012. (XII.17.) jegyzıkönyve 

 7

Csehek József képviselı 

A szociális étkezık térítési díja mennyi lesz? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

319 + áfa. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

De azt tudni kell, hogy a szociális étkezéshez az Állam támogatást ad nekünk. És ha ezt a feladatot társulásban 
végeznénk, még plusz támogatást kapnánk. Jó lenne megvalósítani társulási formában. 
 
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 
elıterjesztésben szereplı nyersanyagnorma és térítési díj emelést, és az elıterjesztett rendelet-tervezetet, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselı-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a következı rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselı-testületének 21/2012. (XII.17.) 
önkormányzati rendelete 
 
az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeirıl és térítési díjáról  
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
4. Napirend          A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e kérdés az elıterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 
Jól olvastam, hogy belekerült, hogy aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az kaphasson tőzifát? 
Ez a lényege? 
 
Torma Andrea körjegyzı 
Igen, ezzel is kiegészítettük a törvényi meghatározást, és azzal is, hogy akinek három gyereke van, vagy aki 
mondjuk megfagyna, az is kaphasson ilyen szociális tüzifát. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

A zárt ülésen döntünk, hogy kik kapjanak, mert 6 m3 tőzifára kaptunk támogatást. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 

 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: Aki egyetért azzal, hogy 
a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására elıterjesztett rendelet-tervezetet elfogadjuk, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselı-testületének 22/2012. (XII.17.) 
önkormányzati rendelete 
 
a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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5. Napirend          Önkormányzati adósságkonszolidáció 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kell egy határozatot hoznunk, aminek határozati javaslatát olvashattátok az elıterjesztésben. Van-e kérdés, 
észrevétel, vélemény? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 

 

Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja az 
önkormányzati adósságkonszolidációra vonatkozó határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:  
 

105/2012. (XII.17.) képviselı-testületi határozat 
 
1. Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban: képviselı-testület) a 

Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C.§-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, 
hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja 
venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendı költségvetési támogatást, 
azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás 
igénybevételét lehetıvé teszi. 

 
2. A képviselı-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt nem 

áll. 
 
3. A képviselı-testület a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 286.§ alapján 

hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tıke és járulékrészét, valamint 
egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a 
hitelezıknek/kölcsönnyújtóknak. 

 
4. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében: 

a) a hitelezık/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tıke és járulékrészérıl, 
valamint egyéb költségeirıl kiállított nyilatkozatot aláírja, 

b) a költségvetési törvény szerint, határidıre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar 
Államkincstár felé, és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb 
dokumentumokat, 

c) a költségvetési törvény 76/C.§ (10) bekezdésében meghatározott megállapodást 
megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelıs miniszter kezdeményezi. 

 
5. A képviselı-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy 

egyéb számlaköveteléssel, szerzıdéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett 
adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál. 

 
6. A képviselı-testület hozzájárul ahhoz, hogy a költségvetési törvény 76/C.§ szerinti 

adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képezı, az 
önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, információkat megismerje 
és kezelje.  

 
Határidı: 2012. december 17. 
Felelıs: polgármester 

 
 
 
6. Napirend         Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó  
                             megállapodás 

   Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Döntöttünk arról, hogy Borsosberény székhellyel közös hivatalt hozunk létre. Az elıterjesztésben van egy 
megállapodás tervezet, alapító okirat és határozati javaslat. A körjegyzı asszonnyal voltunk a borsosberényi testületi 
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ülésen és ott egyhangúlag elfogadta a képviselı-testület az alapító okiratot és a megállapodást is. Valószínőleg 
hozzá kell majd járulni a hivatal mőködéséhez, mert az állami támogatás nem fogja fedezni a kiadásokat. Elıre 
láthatólag kb. 1-2 millió forint lesz az, amit hozzá kell fizetni, és ezt egyenlı arányban fizetik majd az 
önkormányzatok. Ez van a megállapodásban. A bánki polgármester úr azt szeretné, hogy lakosságszám arányában 
fizessünk hozzá. Én azt gondolom, hogy az egyenlı részben való hozzájárulás egy korrekt dolog, és Borsosberény 
így fogadta el. Én ezt így jónak tartom. 
 
Torma Andrea körjegyzı 

Éves szinten minimális lenne a különbség a lakosságszám és az egyenlı részben való hozzájárulás között. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Bánkon ma délután lesz testületi ülés, és azt tudnotok kell, hogy ha egy önkormányzat nem fogadja el a 
megállapodást, akkor borul az egész. Reméljük, hogy Bánk is elfogadja. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

Én egy kicsit meglepıdtem azon, hogy a jegyzı körüli munkáltató jogot a székhely település polgármestere látja el. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, ez eddig is úgy volt, hogy a bánki polgármester volt a munkáltatója. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

Azt hittem, hogy az közös lesz. 
 
Torma Andrea körjegyzı 
A kinevezés és a felmentés közös döntés, valamint a megállapodás szerint még a jutalmazás és teljesítményértékelés 
is, de az egyéb munkáltatói jogokat csak egy személy, a székhely szerinti polgármester tudja gyakorolni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 
Nem tudtam, hogy ez eddig is így volt. 
 
Torma Andrea körjegyzı 
Három határozatot kell hozni, egyik a megállapodás, másik az alapító okirat elfogadása, a harmadik pedig a 
körjegyzıség megszüntetése. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 

 

Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a Közös Önkormányzati Hivatal alakítására 
és fenntartására vonatkozó megállapodást, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat  és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:  
 

106/2012. (XII.17.) Képviselı – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselı-testülete a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására vonatkozó megállapodást – az 
elıterjesztett megállapodás-tervezet szerint – elfogadja. A képviselı-testület 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Határidı: 2012. december 31. 
Felelıs: polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító 
Okiratát, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:  
 

107/2012. (XII.17.) Képviselı – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdés és 87.§-a alapján az önkormányzat 
mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrehozza a Borsosberényi Közös 
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Önkormányzati Hivatal önálló költségvetési szervet, melynek Alapító Okiratát a következık 
szerint jóváhagyja. 

 
BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

Alapító Okirata 
 
Borsosberény Község Önkormányzata Képviselı-testülete, Bánk Község Önkormányzata 
Képviselı-testülete és Tolmács Község Önkormányzata Képviselı-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazása 
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelıen az alábbi 
okiratot adják ki: 
 
A költségvetési szerv  
1. Megnevezése: Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 
2. Székhelye: 2644 Borsosberény, Petıfi út 161. 
3. Telephelyei: 

1. Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Bánki Kirendeltsége  
2653 Bánk, Hısök tere 11. 

2. Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Tolmácsi Kirendeltsége  
2657 Tolmács, Sport utca 1. 

4. Alapítók neve: 
1. Bánk Község Önkormányzata 

2653 Bánk, Hısök tere 11. 
2. Borsosberény Község Önkormányzata 

2644 Borsosberény, Petıfi út 161. 
3. Tolmács Község Önkormányzata 

2657 Tolmács, Sport u. 1. 
 

5. Az alapítás idıpontja: 2013. január 1. 
 
6. Jogelıdjének megnevezése, székhelye: 

Bánk-Tolmács Körjegyzıség 
2653 Bánk, Hısök tere 11. 

Borsosberény Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
2644 Borsosberény, Petıfi út 161. 

 
7. Közfeladata  

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja az 
önkormányzatok mőködésével, valamint a polgármester, vagy a jegyzı, feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatokat. A hivatal közremőködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az 
állami szervekkel történı együttmőködés összehangolásában. 

 
8. Alaptevékenysége 

A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára 
meghatározott feladatokat Bánk, Borsosberény, Tolmács települések vonatkozásában. A 
közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a 
közös hivatal mőködtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. 
8.1 A hatáskörébe utalt közigazgatási ügyek döntés elıkészítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátása.  
8.2 Hatósági, jogi-, pénzügyi és kommunális tevékenység végrehajtása. 
8.3 Az egészségügyi, oktatási, igazgatási intézmények és szakfeladatok tervezési, 

gazdálkodási, nyilvántartási, beszámolási és ellenırzési feladatainak ellátása. 
8.4 Az önállóan mőködı intézmények költségvetés szerinti finanszírozása, tervezési, 

gazdálkodási, nyilvántartási, beszámolási tevékenységének koordinálása, ellenırzése. 
8.5 Az önkormányzati intézmények üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával 

kapcsolatos feladatok ellátása. 
8.6  Településfejlesztési, köztisztasági és parkgondozási feladatok ellátása. 
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Államháztartási szakágazati besorolása: 841105  Helyi önkormányzatok, valamint többcélú 
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 

Szakfeladatok 
száma megnevezése 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
841114 Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselıválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 
841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
841173 Statisztikai tevékenység 
841238 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása 

9. Vállalkozási tevékenység felsı határa a módosított kiadási elıirányzatok arányában 
A Közös Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.  

 
10. Illetékessége, mőködési köre 

Bánk Község közigazgatási területe, Borsosberény Község közigazgatási területe, és 
Tolmács Község közigazgatási területe 

 
11. /1. Irányító szerv neve, székhelye 

Borsosberény Község Önkormányzata képviselı-testülete 
(székhely: 2644 Borsosberény, Petıfi út 161.) 

 
11. /2. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervek neve, székhelye 

Bánk Község Önkormányzata képviselı-testülete és 
(székhely: 2653 Bánk, Hısök tere 11.) 

Tolmács Község Önkormányzata képviselı-testülete 
(székhely: 2657 Tolmács, Sport u. 1.) 

 
12. Gazdálkodási besorolása 

- Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv 
- Önálló jogi személy 

 
13. Vezetıjének megbízási rendje 

A költségvetési szerv (Közös Önkormányzati Hivatal) egyszemélyi felelıs vezetıje a 
jegyzı. A jegyzı kinevezése a társult önkormányzatok polgármesterei által a Mötv. 82-
83.§-ai, valamint a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezéseinek megfelelıen történik. A társult önkormányzatok polgármesterei – 
pályázat alapján – határozatlan idıre nevezik ki a jegyzıt. A jegyzı kinevezéséhez az 
érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos többségi döntése szükséges.  
A jegyzı tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Borsosberény Község Polgármestere 
gyakorolja, azzal, hogy a teljesítményértékelés és jutalmazás tekintetében a társult 
önkormányzatok Polgármestereinek a Mötv. 83.§ b) pontban foglaltaknak megfelelı 
többségi döntése szükséges. 

 
14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése 

A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira alapvetıen a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 
2011. évi CXCIX. törvény szabályai érvényesek (közszolgálati jogviszony). A 
költségvetési szerv egyes feladatait megbízási jogviszony útján is elláthatja. 

 
15. A költségvetési szerv gazdálkodása 

A Közös Önkormányzati Hivatal alaptevékenységét az irányító szervek által évente 
megállapított költségvetés alapján látja el. 
A bankszámla feletti rendelkezés a jegyzı és a költségvetési szerv jegyzı által 
felhatalmazott köztisztviselıjének együttes aláírásával történik. 
A jóváhagyott költségvetést érintı kötelezettségvállalásra, utalványozásra, ellenjegyzésre a 
belsı szabályzatban meghatározott személyek jogosultak. 
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16. A feladatellátást szolgáló vagyon 
A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapítók tulajdona. A vagyon feletti rendelkezési 
jogosultság az alapítókat illeti meg.  
Bánk Község Önkormányzata a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Bánki 
Kirendeltség feladatai ellátásához rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képezı 2653 Bánk, 
Hısök tere 11. szám alatti (146 helyrajzi számú) ingatlant és az ingatlanban található 
valamennyi leltári nyilvántartásban szereplı kisértékő tárgyi eszközt. 
Borsosberény Község Önkormányzata Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 
székhely feladatai ellátásához rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képezı 2644 
Borsosberény, Petıfi út 161 szám alatti  ingatlant és az ingatlanban található valamennyi 
leltári nyilvántartásban szereplı kisértékő tárgyi eszközt. 
Tolmács Község Önkormányzata a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Tolmácsi 
Kirendeltségének feladatai ellátásához rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képezı 2657 
Tolmács, Sport utca 1. szám alatti (76 helyrajzi-számú) ingatlant és az ingatlanban található 
valamennyi leltári nyilvántartásban szereplı kisértékő tárgyi eszközt. 

 
17. Hatályba léptetı rendelkezések: 

Jelen alapító okirat 2013. január 1. napján lép hatályba 
 

A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát aláírja, és a képviselı-testület jóváhagyására 
vonatkozó záradékkal ellássa. 

 
Határidı: 2013. január 1. 
Felelıs: polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért Bánk-Tolmács Körjegyzıség 2012. 
december 31-i megszüntetésével, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 

108/2012. (XII.17.) Képviselı – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselı-testülete - tekintettel a 2013. január 1-jétıl felálló és 
mőködı Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatalra - 2012. december 31. napjával – a 
törvény erejénél fogva – közös megegyezéssel megszünteti Bánk-Tolmács Körjegyzıséget.  
A megszüntetésre kerülı költségvetési szerv neve, székhelye: 
 Bánk-Tolmács Körjegyzıség, 2653 Bánk, Hısök tere 11. 
Felügyeleti szerve: Bánk Község Önkormányzat képviselı-testülete, Tolmács Község 
Önkormányzat képviselı-testülete 
Jogutód: Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal, 2644 Borsosberény, Petıfi út 161. 
A költségvetési szerv megszüntetésére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
11.§ (1) bekezdése alapján kerül sor. 
 
A képviselı-testület 2013. december 31. napjával hatályon kívül helyezi a 99/2007. (XI.22.), 
28/2009. (IV.23.), 39/2012. (V.29.) határozatokkal elfogadott, illetve módosított Bánk-Tolmács 
Körjegyzıség Alapító Okiratot. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a Bánk-Tolmács Körjegyzıség 
Megszüntetı Okiratának aláírására. 
 
Határidı: 2012. december 31. 
Felelıs: polgármester 

 
 
 
7. Napirend         A polgármester tiszteletdíjának felülvizsgálata és a 2012. évi munkájának jutalmazása 
 
 
Torma Andrea körjegyzı 
Ehhez a napirendhez nem készült elıterjesztés, mert a polgármesteri illetményekre vonatkozóan jelenleg egy olyan 
jogi helyzet van, az új önkormányzati törvény jelenleg még hatályos rendelkezése az azt mondja, hogy 2013. január 
1-jétıl hatályba lép a polgármesterek új díjazási rendszerre, amikor a helyettes államtitkár illetményének 
függvényében kerül meghatározásra a polgármesteri juttatás. E rendelkezéssel egyidejőleg, tehát január 1-jétıl 
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hatályát veszti az az 1994-es törvény, ami eddig szabályozta a polgármesteri illetményt. Viszont, ha minden igaz, 
szombaton volt egy újabb végszavazás az önkormányzati törvény módosításáról, ami kimondaná, hogy ez az új 
polgármesteri illetményezési szabály csak a 2014. évi önkormányzati választásoknál lépne hatályba. Ezt várhatóan 
meg fogják szavazni, csak nem tudtam, hogy akkor most 2013. január 1-jétıl mi lesz az erre vonatkozó érvényes 
szabály. A régi már nem lenne hatályos, ezt az újat pedig kitolják. Ezért megmondom ıszintén, azt szeretném 
javasolni, ha a tiszteletdíj kérédésére visszatérnénk januárban. A jutalmat ez nem érinti, arról a hatályos szabályok 
szerint ugyanúgy lehet dönteni, mint eddig. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

A tiszteletdíjammal már amúgy is a felsı határnál vagyok. 
 
Hajnis Ferenc polgármester elhagyta az üléstermet. 

 
Dudás Gergely alpolgármester 

Milyen lehetıség van a képviselıi tiszteletdíj változtatására? Azért kérdezem, mert olyan magas már az internet 
elıfizetés is - 8.200 Ft - hogy gyakorlatilag az én tiszteletdíjam ezt nem fedezi. A testületi anyagok 
tanulmányozásához pedig szükségünk van rá. 
 
Torma Andrea körjegyzı 

Önkormányzati rendeletet kell hozzá módosítani. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 

Például a mellettem ülı képviselı asszony a tiszteletdíjából már eddig sem tudta kifizetni az internet díjat. Most már 
megalázóan alacsonynak tartom ahhoz képest, mint amikor ezt elfogadtuk. 
 
Torma Andrea körjegyzı 
Az a javaslatom, hogy most beszéljünk a polgármester jutalmáról, és ha visszajön a Polgármester Úr, ezt a kérdést 
akkor tárgyaljuk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jó! 
 
Torma Andrea körjegyzı 

A Polgármester jutalmazásánál szeretném azt javasolni, hogy ne csak egy jelképes összeg kerüljön megállapításra, 
mert attól sokkal többet, értékesebben és jól dolgozik, mint amennyi a tiszteletdíj, és a munkájának elismerésére a 
jutalmazás ad lehetıséget. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 
Kapott nyáron egy elég jelentıs összeget! 
 
Torma Andrea körjegyzı 
Szerinted az jelentıs összeg volt? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

Azért kapott félévkor, mert nem tudtuk, hogy hogy lesznek a jogszabályi változások, és évvégén nem biztos, hogy 
tudunk adni! Nem így volt? 
 
Torma Andrea körjegyzı 
Úgy tudom, a fıállású polgármesterséget nem fogadtátok el, viszont a munkáját elismertétek, hogy sokat tesz a 
faluért, és ezért volt a félévi jutalom. Az, hogy az önkormányzatunk ilyen jól áll, és sorra valósulnak meg a pályázati 
fejlesztések, Neki köszönhetı!  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

Arról volt szó, hogy várunk addig, amíg az új munka törvénykönyve életbe lép. 
 
Torma Andrea körjegyzı 
Úgy emlékszem, az év végi jutalmazásról nem volt szó, csak arról, hogy mivel nem megy át fıállású 
polgármesternek, ezért félévkor is adtok jutalmat. 
 
Hámori Imréné képviselı 

Igen Krisztikém, így van! 
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Torma Andrea körjegyzı 

Én csak azt tudom mondatni, hogy látom, hogy mennyit és hogyan dolgozik, és össze tudom hasonlítani egy fıállású 
polgármesterrel is! És a munkában nem látok akkora különbséget, mint amennyit a tiszteletdíj és egy fıállású 
polgármester illetménye mutat! 
 
Hámori Imréné képviselı 
Lelkiismeretesen végzi a munkáját! Akár pályázatok tekintetében, akár másban, nekem is van összehasonlítási 
alapom, hogy milyenek voltak az elızı polgármesterek jóval több pénzért. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

Ez tiszta sor! 
 
Torma Andrea körjegyzı 

Amit a Polgármester kap, nem nagy fizetés, ezt meg kell, hogy mondjuk! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 

Javaslatot várok! Mindenki írjon egy darab papírra egy bruttó összeget! 
 
A képviselı-testületi tagok a jutalomként javasolt összeget felírták egy-egy papírra és átadták az alpolgármesternek.  

 
Torma Andrea körjegyzı 

Van kettı darab 300.000 Ft-os javaslat, egy 150.000 Ft-os és egy 400.000 Ft-os javaslat. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor elıször a 300.000 Ft-os javaslatot teszem fel szavazásra! 
Aki elfogadja, hogy a polgármester bruttó 300.000 Ft jutalmat kapjon, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:  

 
109/2012. (XII.17.) képviselı-testületi határozat 

 
Tolmács Község Önkormányzat képviselı-testülete Hajnis Ferenc társadalmi megbízatású 
polgármestert a 2012. évi eredményes munkájának elismeréseként bruttó 300.000 Ft 
pénzjutalomban részesíti. 
A képviselı-testület felkéri a körjegyzıt, hogy intézkedjen a polgármester jutalmának 
kifizetésérıl. 
 
Határidı: 2012. december 24. 
Felelıs:   körjegyzı 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester visszaérkezett a testületi ülésre. 

 
Dudás Gergely alpolgármester 

Tájékoztatlak, hogy a képviselı-testület bruttó 300.000 Ft jutalmat állapított meg részedre. A tiszteletdíjadat a 
késıbbiekben fogjuk tárgyalni, amikor a körjegyzı asszony megtudja az erre vonatkozó jogszabályt.  
Szeretném javasolni, hogy a testületi tagok tiszteletdíját is vizsgáljuk felül, ugyanis interneten kapjuk a testületi 
anyagot, amik elég nagy terjedelmőek. Én már nem tudom kifizetni a tiszteletdíjamból az internet elıfizetés díját. A 
mellettem ülı képviselı asszony már eddig sem tudta kifizetni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Érthetı! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 

Azt kérdeztem a körjegyzı asszonytól, hogy mi a módja ennek a módosításnak? 
 
Torma Andrea körjegyzı 
Ez helyi rendeletben van szabályozva, ezt kell módosítani. Most eldönthetitek, hogy szándékotokban áll módosítani 
a rendeletet, és felhatalmazást adtok a rendelet módosítás elıkészítésre, amit aztán a januári ülésen meg lehet 
tárgyalni, lehet róla dönteni, és azt követıen, mondjuk februártól életbe léphet.  
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Dudás Gergely alpolgármester 

Én a környékbeli tiszteletdíjakat néztem, és a miénk a legalacsonyabb. Mondjuk tudok olyan helyet is, ahol 
egyáltalán nincsen tiszteletdíj. 
 
Hámori Imréné képviselı 

Én annak idején vállaltam, hogy minimális tiszteletdíjért legyek képviselı, internetem nincs, de én is javaslom az 
emelést. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

És akkor lesz interneted? 
 
Hámori Imréné képviselı 
Nem lesz internetem, a Józsinak sincs! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Manapság már mindenkinek kell az internet! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én maradnék annál, hogy a körjegyzı asszony összeállít egy elıterjesztést, és azt megtárgyaljuk a következı ülésen. 
 
Torma Andrea körjegyzı 

Ha most tudnátok dönteni az összegrıl, akkor annak megfelelıen készítjük elı a rendeletet. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én összegre most nem is gondoltam, de ha konkrét összeg kell, akkor én a mostani dupláját javaslom. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 
Tegyen a körjegyzı asszony és a polgármester javaslatot az összegre, mert ez olyan, hogy a polgármester jutalmát 
sem a polgármester javasolja. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor ne keverjük bele az internetet, mert kettı képviselınek nincs, és majd én teszek javaslatot. Hogy ki mire 
fordítja, az már legyen mindenkinek a saját dolga. Mennyi most a tiszteletdíj? 
 
Torma Andrea körjegyzı 
Havi 5.000 Ft. 
 
Csehek József képviselı 
Az alpolgármesteri tiszteletdíj több. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nekem nettó 8.200 Ft.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Elhangzott egy olyan javaslat, hogy minimum a duplája. Mit szóltok hozzá? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

Itt a környékben mennyik a tiszteletdíjak? Én ezt nem tudom! 
 
Torma Andrea körjegyzı 
Nullától harminchatezerig. 
 
Csehek József képviselı 

Akkor maradjunk a duplájánál. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha csak azt veszed alapul, hogy egy évben mennyi idıt töltünk el itt az ülésen, meg a felkészülés, utánajárás, és 
általában nem dicséretet kapunk. Ez majd csak ránk fog vonatkozni, mert az új képviselı-testület megállapítja majd 
magának a tiszteletdíját.  
 
Torma Andrea körjegyzı 

Ha akarja, mert nem feltétlenül kell módosítani, hiszen a rendelet érvényes marad. 
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Hámori Imréné képviselı 

Polgármester Úr, mondj egy összeget, mert az alpolgármester mégsem emelheti meg saját magának a tiszteletdíját! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Rendben, de akkor is nektek kell megszavazni!  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

Legyen havi 15.000 Ft, és ez az arany középút, ha 0-30.000 Ft között mozog máshol! És mennyi legyen az 
alpolgármesteré? Legyen neki is a duplája! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

De hát a tiétek nem a duplája, hanem a háromszorosa! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

A miénknek a duplája, mint eddig. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 

Én sokallom a 30.000 Ft-ot és visszább lépnék 20.000 Ft-ra. 
 
Torma Andrea körjegyzı 

Az alpolgármesteri tiszteletdíjat most is meg lehet állapítani, mert az határozatban kerül megállapításra, nem 
rendeletben. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor döntsetek, de én kimegyek, mert érintett vagyok! 
 
Dudás Gergely alpolgármester elhagyta az üléstermet. 

 
Csehek József képviselı 
Én azt javaslom, hogy az Alpolgármester tiszteletdíja legyen 25.000 Ft. 
 
Hámori Imréné képviselı 
Így van, legyen annyi! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor a tiétek havi 15.000 Ft, az alpolgármesteré pedig havi 25.000 Ft. 
 
Dudás Gergely alpolgármester visszajött az ülésterembe. 

 
Hajnis Ferenc polgármester 

Tájékoztatlak, hogy a képviselı-testület havi 25.000 Ft alpolgármesteri tiszteletdíjat javasolt részedre, és 15.000 Ft 
képviselıi tiszteletdíjat javasolt, amirıl a következı ülésen dönthetünk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 

Tudomásul vettem. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 

 

Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a következı ülésen módosításra 
kerüljön a képviselık tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet, úgy, hogy a képviselıi tiszteletdíj havi 15.000 Ft 
legyen, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következı határozatot:  
 

110/2012. (XII.17.) képviselı-testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testülete szándékát fejezi ki, hogy a 
települési képviselık tiszteletdíjának megállapításáról szóló 7/2006. (X.13.) 
önkormányzati rendeletet akként kívánja módosítani, hogy a települési képviselık 
tiszteletdíja havi 15.000 Ft legyen. 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy a rendelet módosításához 
szükséges rendelet-tervezetet készítse elı és terjessze a képviselı-testület elé. 
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Határidı:  következı rendes képviselı-testületi ülés 
Felelıs:  polgármester, jegyzı 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíj 
2013. január 1-jétıl havi 25.000 Ft legyen, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta a következı határozatot:  
 

111/2012. (XII.17.) képviselı-testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testülete Dudás Gergely társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2013. január 1-jétıl havi 25.000 Ft-ban 
állapítja meg. 
 
Határidı:  2013. január 1-jétıl folyamatos a következı módosításig 
Felelıs:  polgármester 

 
 
 
8. Napirend         Az önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata, 

meghatározása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Van-e javaslat? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 
Én azt javaslom, hogy az infláció mértékével növeljük a bérleti díjakat is. Egyedül a borháznál van meg konkrét 
összeg. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 

Ez így szerintem is jó! 
 
Torma Andrea körjegyzı 
Összegszerően is határozza meg a testület, hogy mennyi legyen a bérleti díj. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha 5 %-ot emelünk, az a Postánál 10.500 Ft-ra jön ki.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Mivel emelkedett ott is a vásárlási lehetıség – már mindent lehet kapni – legyen 11.000 Ft. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Sportcsarnok eddig 3.000 Ft/óra volt a díj. 
 
Csehek József képviselı 
Nem nagyon jönnek így sem, ne emeljünk! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

Igen, nem biztos, hogy kellene emelni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Tolmácsiak járnak többnyire. 
 
Hámori Imréné képviselı 
Maradjon a 3.000 Ft! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Közösségi ház óradíja 1.500 Ft/óra.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 
Ezt nem rég határoztuk meg. 
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Dudás Gergely alpolgármester 

Én ezt hagynám! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Viszont a napidíjat megemelném 10.000 Ft-ra. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

Igen, aki egész napra kéri, az fizessen, mert főteni is kell, meg rongálódás is volt a múltkor is! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

A Béke tér 16. szám alatti ingatlan. 
 
Torma Andrea körjegyzı 

Azt nem kell módosítani, mert érvényes szerzıdésünk van a bérlıvel, és a szerzıdés szerint számlázzuk a bérleti 
díjat. A szerzıdést csak akkor módosíthatjuk, ha a bérlı is partner ebben. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A szerzıdésben benne van az évi inflációval való emelés? 
 
Torma Andrea körjegyzı 

Igen. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 
Elég furcsa összeg van itt! 
 
Torma Andrea körjegyzı 
Igen, mert a felújításra fordított összeget lelakták, azzal csökkentve lett a havi bérleti díj, és ezen kívül a bérleti díj 
minden évben az infláció mértékével emelkedik, így egy számítás alapján kerül meghatározásra a bérleti díj. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 

 

Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a posta esetében hvai 11.000 Ft, 
a közösségi ház esetében a napi díj 10.000 Ft legyen, és a sportcsarnok, és a közösségi ház nagytermének óradíja ne 
változzon, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:  

 
112/2012. (XII.17.) képviselı-testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselı-testülete az Önkormányzati ingatlanok 
bérleti díjait 2013. január 1-jétıl a következı módosításig az alábbiak szerint határozza 
meg: 
- Borház pince: az érvényes bérleti szerzıdés alapján,  
- Tolmács, Béke tér 16. szám alatt lévı épületben iroda helyiség: bérleti szerzıdés 

szerint, 
- Posta: 11.000 Ft/hó,  
- Sportcsarnok terem bérleti díj: 3.000 Ft/óra (tolmácsiaknak térítési díj mentes), 
- Közösségi ház nagyterem: 1.500 Ft/óra, illetve 10.000 Ft/nap 
 
Határidı: folyamatos a következı módosításig 
Felelıs: polgármester 
 

 
 
9. Napirend     Viziközmő Társulás bankszámla-vezetési díj és éves beszámoló közzétételi díj átvállalása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Minden évben átvállalja az önkormányzat az éves számlavezetési díjat, ezt tudjátok. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az elızı évekhez hasonlóan idén 
is vállaljuk át a viziközmő bankszámla-vezetési díját és egyéb költségeit, és elfogadjuk a határozati javaslatot, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:  

 
113/2012. (XII.17.) Képviselı – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselı-testülete a Tolmácsi Viziközmő, Csatornamő 
Vízgazdálkodási Társulat 2013. évi bankszámla vezetési díját, és az esetlegesen 
felmerülı egyéb költségeket átvállalja, és a szükséges fedezetet az Önkormányzat 2013. 
évi költségvetésében biztosítja. 

 
Határidı: 2013. év 
Felelıs: polgármester 
 

 
 
10. Napirend         Rétság Általános Iskola Intézményi Társulás megszüntetése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

A lényeg az, hogy az iskolákat átveszi az állam, így nincs szükségünk a társulásra, ezért javasoljuk közös 
megegyezéssel megszüntetni. Van-e kérdés, vélemény? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 
Ez azt jelenti, hogy a tolmácsi iskola nem lesz tagintézménye Rétságnak? Akkor hogy lesz? 
 
Torma Andrea körjegyzı 

A tolmácsi iskola továbbra is a rétsági tagintézménye lesz, csak mi – mint önkormányzat – nem vagyunk már 
fenntartók, és ez a társulás pedig az iskola fenntartásra vonatkozik. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

Értem! Köszönöm! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az állam látja el a munkáltatói feladatokat is, és a rezsit is İ fizeti. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 
A tanárok és az igazgató marad? 
 
Torma Andrea körjegyzı 

Amíg a szerzıdésük szól, addig igen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A megállapodás szerint a rezsi 50-50%-ban kerül megosztásra, mert ha belegondolsz így logikus, mert az óvoda is 
közel akkora területet foglal az épületen belül 
 
Torma Andrea körjegyzı 

Errıl még külön megállapodást kell kötni januárban, mert ez a sablon megállapodásban nincs benne. 
 
Csehek József képviselı 

Jól fogunk járni! 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 

 

Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az iskola fenntartói társulás 
közös megegyezéssel megszőntetésre kerüljön, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:  
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114/2012. (XII.17.) Képviselı – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselı-testülete a Rétság Általános Iskola 
Intézményfenntartó Társulást – tekintettel arra, hogy 2013. január 1-jétıl a köznevelési 
intézmények fenntartói jogainak és kötelezettségeinek gyakorlója az állam, így a 
Rétsági Általános Iskola, valamint annak Tolmácsi Tagintézménye állami fenntartású 
intézménnyé válik – a Társulási megállapodás 13.1. pontja alapján 2012. december 31. 
napjával közös megegyezéssel megszünteti, egyúttal az Általános Iskola Alapító 
Okiratát hatályon kívül helyezi. 

 
Határidı: 2012. december 31. 
Felelıs:   körjegyzı 

 
 
 
11. Napirend         Egyebek 
 
 

Hajnis Ferenc polgármester 

Hasonlóan, mint tavaly mit szólnátok hozzá, ha leülnénk egy közös évzáró vacsorára december 29-én? 17.00 órára 
gondoltam, meghívnánk a Jegyzı Asszonyt, a Pénzes Klárit és a két kolleganıt innen a hivatalból. Arra gondoltam, 
hogy legyen itt a közösségi házban 
 

Csehek József képviselı 
Ez így jó lesz! 
 
A képviselı-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester javaslatát. 

 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

Én Magdi Óvótól kérdezném, hogy most mi van Veled? Hogy ne pletyka szinten tudjuk! 
 
Hámori Imréné képviselı 
Elmegyek nyugdíjba! De ezt mondja el a polgármester! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kikértük a Magdi véleményét, hogy mit szeretne januártól, mert a jogszabályok szerint vagy a nyugdíj, vagy a 
fizetés lehet! İ a nyugdíjat választotta. Kiírtuk a pályázatot az megüresedett állásra, fönt van a honlapunkon is. 
 
Hámori Imréné képviselı 
Állítólag senki nem pályázott még eddig. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 
Mikor írtátok ki? 
 
Torma Andrea körjegyzı 

Kb. másfél hete. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

Meddig lehet pályázni? 
 
Torma Andrea körjegyzı 

Kettı pályázat van kiírva, az egyikre december 28-i határidıvel lehet pályázatot benyújtani. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, kettı van kiírva, az egyik határozatlan idıre a Magdi helyett, a másik az Ági helyettesítésére, amíg beteg. Az 
állandó állás úgy van kiírva, hogy márciustól tölthetı be. Több szülı megkeresett, hogy aki itt van helyettesítı 
óvónı, nagyon kedves, rendes, szeretik a gyerekek, és a szülık is azt szeretnék, hogy maradjon. Az új óvónınek 
remélhetıleg márciusban meg lesz a nyelvvizsgája és a diplomája, és akkor İ is tudna pályázni az állásra. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

Magdi, akkor Te már januártól nem vagy? 
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Hámori Imréné képviselı 

Nem, mert nekem magasabb a nyugdíjam, mint a fizetésem, de sajnálom nagyon a gyerekeket. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Nem tudjuk, hogy mi lesz a betegállományban lévı óvónınkkel. Ha van az ismeretségi körötökben valaki, aki 
óvónı, nyugodtan szóljatok neki, hogy pályázzon! Tolmácson egy óvónı van, de az is kinn dolgozik Angliába. Van 
még egy, de annak kicsi a gyerek, és így nem vállalja a munkát. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

Olyanra felhatalmaztok, hogy a facebook-ra kiírjam, hogy a tolmácsi óvoda óvónıt keres, pályázat itt és itt 
található? Elég sok ismerısöm van Vác környékén is. 
 
Torma Andrea körjegyzı 

Persze, és a tolmácsi facebook oldalra is fel lehetne rakni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Igen! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

28-ig kell beadni a pályázatot, abból január 2-áig nem lesz érdemben döntés. Mi lesz a felállás januárban? 
 
Torma Andrea körjegyzı 

De igen, január 2-áig döntés lesz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Ha nincs pályázó, nem tudjuk mi lesz, de van intézményvezetı, majd megoldja!  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 
Csütörtökön akkor búcsúzol az óvodától és a kollegáktól?  
 
Hámori Imréné képviselı 
Nem, majd valamikor januárban. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Magdi a község óvónıje volt egy jó darabig, esetleg nem köszönjük ezt meg neki valahogyan? Én úgy gondolom, 
hogy illene! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Errıl én külön akartam beszélni, de ha már szóba hoztad, beszéljünk róla! 
 
Hámori Imréné képviselı 
Akkor most én megyek ki! 
 
Hámori Imréné képviselı elhagyta az üléstermet. 

 

Hajnis Ferenc polgármester  - tekintettel arra, hogy a jegyzıkönyv hitelesítı elhagyta az üléstermet, a jegyzıkönyv 
hitelesítésére felkérte Csehek József képviselıt is.  
A képviselı-testület a jegyzıkönyvet hitelesítı második személyre tett javaslatot 4 igen szavazattal egyhangúlag 

elfogadta. 

 
Hajnis Ferenc polgármester 
40 évig volt itt óvónı, mindenképp jutalmazzuk meg! 
 
Csehek József képviselı 

Tegyél javaslatot Polgármester! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 
Mit szólnátok egy kis rendezvényhez, vagy egy ebédes délutánhoz? 
 
Csehek József képviselı 

Az most lesz 29-én, akkor minek még egy?  
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

A régi kolleganıit meghívni például. Nem lehetnek olyan túl sokan, vagy sokan voltak? 
 
Csehek József képviselı 

Vannak azért! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 

Pénzben nem tudjuk elismerni a munkáját? 
 
Torma Andrea körjegyzı 

Ezt szerettem volna én is javasolni, hogy szerintem annak örülne a legjobban, hogy ha kapna egy összeget és egy 
csokor virágot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Azért egy kis ünnepséget csinálunk, és ott lesz átadva. Vendéglátás nem kell! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Mennyit gondoltok? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 

Kerek összeget! Én nettó 100.000 Ft-ra gondolok. Ez kivitelezhetı? Ennyi év után, ha valaki kilép a munkahelyérıl 
ez a minimum! Amikor még én dolgoztam kisebb évszámok után is járt ilyen összeg, ez nem sok! 
 
Torma Andrea körjegyzı 
Persze, megoldható! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Valakinek van más javaslat? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

Adjuk át neki 29-én az évzáró vacsoránkon! 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 

 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Hámori Imréné nyugállományba 
vonuló óvonınket nettó 100.000 Ft jutalomban részesítsük, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következı határozatot:  

 
115/2012. (XII.17.) képviselı-testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselı-testülete Hámori Imréné óvónıt – az 
óvodában eltöltött közel négy évtizedes szorgalmas, lelkiismeretes, magas színvonalú 
szakmai munkájának elismeréseként, végleges nyugdíjba vonulásának alkalmából – 
nettó 100.000 Ft jutalomban részesíti. 
 
Határidı: 2012. december 31. 
Felelıs:   polgármester 

 
 
Hámori Imréné képviselı vissza jött az ülésterembe. 

 
További napirend és hozzászólás nem volt, a képviselı-testület zárt ülésen folytatta a napirendek tárgyalását. 
 

K.m.f. 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester körjegyzı 
 
A jegyzıkönyv hiteles. 
 
 
 Hámori Imréné Csehek József 
    képviselı     képviselı 


