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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
  

1/2013.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2013. január 25-én 900 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 
 
Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Béke tér 13. 
 
Az ülés vezetője:    Hajnis Ferenc polgármester 
 
Jelen vannak:     Hajnis Ferenc           polgármester  
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Csehek József képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
 Hámori Imréné képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az 
ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Hámori Imréné képviselő legyen.  
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
A napirendekkel kapcsolatban a polgármester javaslatot tett: A napirendek közé 7. napirendként vegyük fel a a 
napelemes fejlesztés, mint KEOP-os pályázati lehetőség megtárgyalását, és az „Egyebek” napirend legyen a 8. 
 
A javasolt napirendi pontokat a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag 
elfogadta. 
A képviselő-testület - egyhangúlag elfogadva - az alábbi a napirendi pontot tárgyalja: 
 
Napirend  
 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Hajnis Ferenc polgármester 
 
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat 

A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti tagozódása, létszáma, munkarendje és 
ügyfélfogadási rendje, szervezeti és működési szabályzata 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatási díj hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
3. A települési képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
4. DMRV Zrt. törzsrészvény vásárlás 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
5. Pályázati projektmenedzseri keretszerződés kötése 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
6. 115/2012. (XII.17.) képviselő-testületi határozat módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
7. Napelemes rendszer kiépítése – pályázati lehetőség 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
8. Egyebek 
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Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az iskola átadása megtörtént, nagyon sok adatot kértek tőlünk, sokat kellett vele dolgozni. A közös hivatal 
átszervezése is megtörtént. 
Tegnap megkaptuk a legfelsőbb bíróság határozatát, és a kastély tulajdonjoga hivatalosan is a miénk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Fellebbezésnek joga nincs, jogerőre van emelkedve? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, még nincs jogerőre emelkedve, de ha jogerőre emelkedik, akkor a Földhivatal bejegyzi a nevünkre a 
tulajdonjogot, sőt kapunk még 100.000 Ft-ot is! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Perköltség? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, ezt igénybejelentés alapján állapították meg nekünk.  
Voltak ellenőrizni a pályázatokat, amiket beadtunk a Béke parkra meg a sportost. Megnézték, hogy még nincs-e 
elkezdve a beruházás, és mi a tényleges helyzet, megfelel-e a pályázatnak, és erről jegyzőkönyvet is készítettek. 
A traktorunkon szétment a kuplung, de Érsekvadkerten kettő nap alatt megcsinálták. A napokban kértek tőlünk 
segítséget, egy elakadt kamiont kellett volna kihúzni, de ilyenre ezután nem használjuk a traktort, mert ezért 
ment szét a kuplung. Télen csak hótolásra használjuk. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend A Szervezeti és Működési Szabályzat 

A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti tagozódása, létszáma, 
munkarendje és ügyfélfogadási rendje, szervezeti és működési szabályzata 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztéseket az SZMSZ-ekről. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata? Vagy esetleg a 
jegyző asszonynak van-e szóbeli kiegészítése? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Először is elnézést kérek, amiért későn ment ki ez az előterjesztés, de ahogy átnézni sem volt egyszerű, úgy 
elkészíteni sem!  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Találtam benne egy elírást. Az utolsó oldalon az eskü szövegében Bánk szerepel, azt javítsuk át Tolmácsra! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Igen, jogos a kérés! Bocsánatot kérek! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Láttam, hogy három nappal az ülés előtt kapjuk meg az anyagot, nem pedig öt, mint eddig. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Igen, ezt szeretném kérni. Igyekezni fogunk az öt napot tartani, de a három település miatt esetleg előfordulhat, 
hogy egy-egy anyag esetében nem tudjuk tartani az öt napot, ezért kérem, hogy inkább a három nap szerepeljen a 
rendeletben. Remélem, hogy az azért az eddigiek szerint tudjuk tartani az anyagok időbeni kiküldését. Ezen kívül 
részletesebben szabályozásra került például az ülés menete, vagy a rendfenntartás szabályai is. Kérdésem, hogy 
rögzítésre kerüljön-e a szmsz-ben, hogy a testületi anyag elektronikus levél útján kerül kiküldésre a képviselők 
részére? A tervezetben jelenleg nincs előírva, hogy elektronikusan vagy papír alapon. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem ne tegyük bele, mert ha véletlenül elromlik a levelező rendszerünk, vagy bármilyen probléma adódik, 
akkor papír alapon kell kiküldenünk. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Rendben, akkor nem vesszük bele! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Először nem tudtam, de aztán a hivatal szmsz-ében megtaláltam, hogy ki lesz az aljegyző. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Aljegyző egyelőre nincs kinevezve, a Detti jegyző helyettesként szerepel. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azt is olvastam, hogy a kívül állóknak fénymásolási díjat kell majd fizetni, de nincs meghatározva, hogy 
mennyit. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Jelenleg is így működik, de a díj meghatározása nem a szervezeti és működési szabályzatban történik, de mivel 
ez működik, és használunk egy díjat, úgy gondolom, hogy ez valamikor egy döntésben ki lett mondva.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jó, túltárgyaltuk! Én – ha több mindent kell fénymásoltatnom – Rétságon szoktam a Művelődési Központban, ott 
is kell fizetni. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Megmondom őszintén, nem tudom mennyi most nálunk a fénymásolás díja, ezt a kolleganők intézik.  
Még annyi módosítást javasolnék, hogy ha a képviselők részére az anyag kiküldést lecsökkentjük 3 napra, akkor 
ehhez igazodva a társadalmi egyeztetésnél a honlapon való közzétételt is csökkentsük le 3 napra. Ez a 39. 
szakasz 1 bekezdés a) pontja. 
 
További hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az előterjesztett Szervezeti és Működési 
Szabályzatot a jegyző asszony által javasolt módosításokkal és javítással, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (I.25.) 
önkormányzati rendelete 
 
a Szervezeti és Működési Szabályzatról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester   
A hivatali szmsz-hez van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 
Torma Andrea körjegyző 
A hivatal munkarendjében annyi változás van, hogy eddig Tolmácson 7.30-tól 16.00 óráig volt a munkaidő, 
most pedig egységesen mind a három községben 8.00 órától 16.30 óráig, pénteken pedig 8.00-tól 14.00-ig lesz. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azt szeretném kérni, hogy ezt tegyük közzé a honlapunkon meg a hirdető tábláinkon. 
 
Hajnis Ferenc polgármester   
Sok mindent kell majd úgy is módosítani a honlapunkon, úgy hogy többek között ezt is, de össze fogjuk szedni a 
módosítandókat és frissítve lesz a honlapon. 
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Hajnis Ferenc polgármester  szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a közös önkormányzati hivatal 
munkarendjét és szervezeti tagozódását, és az erre vonatkozó határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

 
1/2013. (I.25.) Képviselő – testületi határozat 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67.§ d) pontja alapján a 
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Önkormányzati 
Hivatal) szervezeti tagozódását, munkarendjét, valamint ügyfélfogadási rendjét – a 
közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó 
megállapodással összhangban – a következők szerint határozza meg. 
 
1. A közös önkormányzati hivatal belső szervezeti tagozódásának meghatározásánál 

elsődleges cél, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal a feladatait a 
követelményeknek megfelelően, zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el.  
A Közös Önkormányzati Hivatalban az alábbi jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezeti egységek és vezetők működnek: 

 
a)   Jegyző   1 álláshely köztisztviselő 
b) Önkormányzati és Hatósági csoport  6,5 álláshely köztisztviselő 

melyből 3 fő esetében a munkavégzés helye a közös önkormányzati 
hivatal székhelye, 2-2 fő a Kirendeltségeken dolgozik. 

c) Pénzügyi csoport  2,5 álláshely köztisztviselő 
A Pénzügyi csoport munkavégzési helye a Bánki Kirendeltség. 

2. A munkaidő beosztása az általános munkarend alapján: 
hétfőtől csütörtökig: 8.00 órától 16.30 óráig 
pénteken: 8.00 órától 14.00 óráig tart. 

A munkáltatói jogok gyakorlója egy-egy dolgozóra vonatkozóan a munkakörére 
és egyéni igényeire figyelemmel a fentiektől eltérő munkaidő beosztást is 
megállapíthat. 

 
3. A Közös Önkormányzati Hivatal a hét valamennyi munkanapján tart 

ügyfélfogadást. 
Az ügyfélfogadás rendje: 

a) hétfőtől csütörtökig: 9.00 órától 16.00 óráig 
b) pénteken: 9.00 órától 13.00 óráig. 

A 30 perc munkaközi szünet 12.00 órától 12.30 óráig tart, amikor az 
ügyfélfogadás szünetel. 
A jegyző hétfőn és szerdán 9.00 órától 12.00 óráig a borsosberényi hivatalban, 
kedden és csütörtökön 9.00 órától 12.00 óráig a Tolmácsi Kirendeltségen, egyéb 
időpontokban a Bánki Kirendeltségen, vagy a szükség szerinti településen végez 
munkát, és minden településen előre meghatározott időpontban heti 3 órában 
ügyfélfogadást tart.  

 
Határidő: 2013. január 1-jétől folyamatos 
Felelős:   jegyző 
 
 
 

Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy elfogadjuk a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatát, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
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2/2013. (I.25.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztettek szerint 
jóváhagyja a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési 
szabályzatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
 
 
2. Napirend A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díj hatályon kívül helyezése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A jogszabályi előírások miatt hatályon kívül kell helyezni a rendeletünkből a szemétszállítási díjra vonatkozó 
részt.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jól értem, hogy még mindig nincs ármegegyezés? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Elég parázs viták mennek a díj körül. A Zöld Híd kérte az energia hivatalt, hogy engedjen magasabb díjat 
beszedni, amiből ki tudnának jönni. Még nem tudok róla, hogy megkapták volna erre az engedélyt. 2014-től 
pedig állami ármegállapítás lesz. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Most azt a rendeletünket kell hatályon kívül helyezni, amit decemberben hoztunk, ugye? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
Csehek József képviselő 
Sokan azt mondják, hogy olcsóbb lesz a szemétszállítási díj. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most az állam bevezette a tonnánkénti 3.000 Ft-ot hulladéklerakási díjat, ami jövőre 6.000 Ft lesz és így tovább 
évenként emelkedik, és16.000 Ft-ig fog felmenni! Ez alapján nem valószínű, hogy a díj csökkenni fog! 
 
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 előterjesztett rendelet-tervezetet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013. (I.25.) 
önkormányzati rendelete 
 
a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
3. Napirend A települési képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztéshez van-e valakinek kérdése, kiegészítése, más javaslata? 
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Csehek József képviselő 
Az alpolgármester tiszteletdíja nincs benne! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Arról határozattal döntött a testület a decemberi ülésen. 
 
 
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 képviselő tiszteletdíj módosításáról szóló előterjesztett rendelet-tervezetet, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  

 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2013. (I.25.) 
Önkormányzati rendelete 

a települési képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

 
4. Napirend     DMRV Zrt. törzsrészvény vásárlás 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztésből kiderül, hogy ahhoz, hogy a DMRV továbbra is üzemeltethesse a vízrendszerünket, 
tulajdonosnak kell lennünk a cégbe. 
 
Hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az önkormányzatunk 1 darab 
DMRV Zrt részvényt vásároljon, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

3/2013. (I.25.) Képviselő – testületi határozat 

 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Tolmács 
Község Önkormányzata a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságtól (2600 Vác, Kodály Z. út 3., Cg. 13 10 040189), mint eladótól 
megvásároljon 1 (egy) darab 11.000 Ft (tizenegyezer forint) névértékű, névre szóló, 
dematerializált törzsrészvényt, 11.000 Ft, azaz Tizenegyezer forint vételárért. 
A képviselő-testület jóváhagyja az erre vonatkozóan előterjesztett részvény – adásvételi 
szerződést, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést aláírja, a vételárat az 
eladó bankszámla számára átutalja. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
 
5. Napirend     Pályázati projektmenedzseri keretszerződés kötése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy ismerősöm ajánlotta a Forrás-Trend Kft-t pályázati projektmenedzsernek, mert a községükbe már sok 
pályázatot megnyert az önkormányzatnak. A Kft. képviselője eljött hozzám, és beszélgettünk róla, hogy 
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elvállalnák a mi menedzselésünket is. Volt nekünk egy projektmenedzseri szerződésünk egy másik céggel, 
biztosan emlékeztek rá, a Reál Missio König Kft-vel, de az a szerződés már nem él. Utána néztünk, hogy a Reál 
Missio König Kft. jogutód nélkül megszűnt, úgy hogy nincs teendőnk velük kapcsolatban. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Mennyibe került az nekünk? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Egy fillérbe se! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Még szerencse! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szóval beszélgettem a Kft. képviselőjével, és azt mondta, hogy minden megjelenő pályázatot be fog hozni a 
testület elé, és a testület eldöntheti, hogy melyik érdekli, és Ő is elmondja, hogy mit javasol. Ezért kérnek 
egyszeri 50.000 Ft-ot. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nincs benne, hogy egyszeri! Ez most éves díj? A szerződésben nem láttam, hogy ez a díj egyszeri 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Úgy van írva, hogy a szerződéskötéskor kell fizetni. 
 
Torma Andrea körjegyző 
A szerződésben nincs benne ez a szó, de kiderül belőle, hogy egyszer kell megfizetnünk a megbízási díjat. Úgy 
írja, hogy szerződéskötés után 3 napon belül kell fizetni, és nem ír arról, hogy később is kell, vagy hogy ezt 
rendszeresen kellene, vagy bármi. De, ha gondoljátok, bele lehet írni, hogy „egyszeri”. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem kell, ha így jól van. 
 
További hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy a Forrás-Trend Kft.-vel az előterjesztett pályázati projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozó 
keretszerződés megkötésre kerüljön, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

4/2013. (I.25.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Tolmács 
Község Önkormányzata a Forrás-Trend Kft.-vel (Cg. 13-09-116260, székhely: 2131 
Göd, Fenyves u. 36.) az önkormányzat fejlesztési elképzelései, tervei, pályázati 
támogatással történő megvalósítása érdekében kötendő pályázat-figyelés, -keresés, 
pályázat-készítés és benyújtás, valamint pályázati projektmenedzsment feladatok 
ellátására (egészen a projekt megvalósításának lezárását jelentő záró jelentés 
elkészítéséig) vonatkozó keretszerződés megkötésre kerüljön. 
A képviselő-testület jóváhagyja az erre vonatkozóan előterjesztett keretszerződést, és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést aláírja, és a szerződésben foglalt 
egyszeri 50.000 Ft megbízási díjat – a szerződésben foglaltak szerint – a Megbízott 
Forrás Trend Kft. bankszámla számára átutalja. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:  polgármester 
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6. Napirend     115/2012. (XII.17.) képviselő-testületi határozat módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt a határozatunkat módosítani kell, mert kiderült, hogy a Magdi még marad. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Meddig maradsz még? Júniusig? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem, hanem amíg a másik óvónőnk vissza nem jön a betegállományból. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Benne van, hogy akár júniusig is! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
És ha csak szeptemberben jön vissza? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Magdinak áprilisban el kell döntenie, hogy a nyugdíjat válassza, vagy dolgozik. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én már két éve megmondta, hogy most nyáron búcsúzom. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Változott a törvény, és július 1-jétől már nem dolgozhat nyugdíj mellett. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Azt szeretném megkérdezni, hogy miért márciustól van kiírva a pályázat? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Mert úgy tudom, hogy a helyettes óvónő úgy nyilatkozott, hogy februárban teszi le a nyelvvizsgát, és szeretnénk, 
hogy ő is megpályázza az állást. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ne bonyolódjunk ebbe bele! Van intézményvezető, majd megoldja! Most módosítanunk kell a tavalyi 
határozatunkat. Ehhez van-e még kérdés, vélemény, hozzászólás? 
 
További hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy a 115/2012. (XII.17.) határozat határideje az előterjesztett határozati javaslat szerint módosításra kerüljön, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

5/2013. (I.25.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a 115/2012. (XII.17.) határozat 
végrehajtási határidejét a következők szerint módosítja: 
„Határidő: Hámori Imréné óvónő végleges nyugállományba történő vonulása” 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:  polgármester 
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7. Napirend     Megújuló energetikai (napkollektoros) fejlesztés – pályázati lehetőség 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kiírták a pályázatot és már tavaly is beszéltünk róla, hogy az iskola-óvoda épületét is felszereljük 
napkollektorral. Ma reggel érkezett meg az utolsó árajánlat és a legolcsóbb kivitelezési ajánlati ár a Hévíznet 
Kft-től érkezett 6.860.000 Ft + Áfa áron. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ki ez a Hévíznet Kft.? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ők csinálták a hivatal és a közösségi ház napkollektorait is. Ha a pályázaton nyerünk, 1.337.310 Ft önerőt kell 
biztosítanunk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Mi átadtuk az iskolát Állami kezelésbe, és már nem mi álljuk a rezsiköltséget. Nem lehet, hogy az önerőből is 
átvállaljanak valamit, hiszen az Ő költségüket fogja csökkenteni a napkollektor? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mivel egy épületben van az iskola és az óvoda, úgy egyeztünk meg - bár még nem írtuk alá a megállapodást - 
hogy a költségek 60%-a terheli az iskolát és 40%-a az óvodát. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Akkor mégsem 50-50%? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem! Átszámoltunk a négyzetmétereket és így jön ki az arány. Szerintem a pályázathoz az Állam pénzt nem fog 
adni! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én benne vagyok, hogy a pályázatot benyújtsuk, mert lehet, hogy két év múlva vissza kapjuk az iskolát! Ebbe a 
Világba minden előfordulhat! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy felvetést lehet, hogy megér az önerő, ha megyünk aláírni a megállapodást, rákérdezek az önerőre, bár nem 
hiszem, hogy adnának bele valamit! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Pedig jó lenne ebben a 60% arányban! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amikor az előadást tartották, hogy mit hogyan fognak átvenni, felvetődött akkor is, hogy több iskolában futó 
pályázatok vannak, és azoknak sem adtak az önrészhez. Mindent engedélyeztek, csinálják meg, de nem szálltak 
bele anyagilag. 
A november decemberi gázszámla az iskola – óvodánál 400.000 Ft volt.  
 
Csehek József képviselő 
Pedig decemberben le is volt véve a fűtés. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
De fogyasztás akkor is volt, mert teljesen nem kapcsolhatod ki a fűtést, mert elfagyna a rendszer. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De az sem lesz mindegy, hogy ennek majd csak a 40%-át kell fizetnünk! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Pedig 21 foktól nincs melegebb. 
 
Csehek József képviselő 
Nincs, reggel is, ahogy bementem, 19 fok volt. 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ott hány panel lesz? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt most hirtelen nem is tudom megmondani, de szerintem ott is túltermelés lesz. Mondjuk az nem baj, majd 
lefűtjük, mint a hivatalnál, ott sem gázzal fűtünk, hanem elektromosan. Bár tegnap láttam, hogy füstölt a 
kémény. 
 
Csehek József képviselő 
A csarnok miatt muszáj, mielőtt jönnek, előtte egy órával be kell kapcsolnom, és még így is panaszkodnak, hogy 
nincs meleg. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mondjuk, most vesszük az áramot, de nyáron be fogja hozni az árát! 
Tehát két határozati javaslat van! Az egyik a pályázat benyújtása és az önrész biztosítása, a másik a kivitelező 
kiválasztása. 
 
További hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért annak a 
határozati javaslatnak az elfogadásával, hogy a napkollektoros beruházás kivitelezője a Hévíznet Kft. legyen, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

6/2013. (I.25.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a KEOP-
2012-4.1.0/A „Helyi hő , és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” című pályázathoz kapcsolódó napelemes beszerzési eljárást 
bonyolított le, melynek keretében 3 db egymástól független ajánlattevőtől árajánlatot 
kért be a kivitelezésre.  
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
beérkezett ajánlatok alapján a legalacsonyabb összegű árajánlatot Hévíznet Kft. 2600 
Vác, Tavasz utca 14. nyújtotta be. 
Ajánlati ár: 6.860.000 Ft + ÁFA 
Erre tekintettel Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti 
ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek a beszerzési eljárás tekintetében. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertessel kötendő „Vállalkozási 
szerződés” megkötésére. 
 
Határidő: kivitelezés szerint 
Felelős: polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért annak a határozati javaslatnak az 
elfogadásával, hogy a napkollektoros beruházásunkra KEOP pályázatot nyújtsunk be és vállaljuk az 1.337.310 Ft 
önerőt, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

7/2013. (I.25.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a KEOP-
2012-4.10.0/A „Helyi hő , és villamosenergia-igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” című pályázati kiírásra az önkormányzat pályázatot nyújtson be 
napelemes rendszerek kiépítése céljából a következő megvalósítási helyekre 
vonatkozóan, az alábbi költségekkel: 
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A pályázat címe:  
Napelemes rendszer kiépítése Tolmács településén 
 
Telepítési hely: 

- 2657 Tolmács, Tolmácsi út 106 
 
Projekt teljes költsége: kivitelezési költség +auditor+műszaki ellenőr. 
Projekthez igényelt támogatás összege: 85 % 
Projekthez biztosított teljes önerő összege: 15% 
 
Támogatottság esetén pályázathoz szükséges önerőt – melynek összege 1.337.310 Ft – 
az Önkormányzat a 2013. évi költségvetésében biztosítja 
 
Határidő: azonnal, legkésőbb a pályázat benyújtási határideje 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Bocsánat én még annyit kérdeznék, hogy nem lehetséges, hogy az étkezőt is fűtsük a napelemekkel? 
 
Csehek József képviselő 
Teljesen külön órán van! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az nem számít, vezeték kérdése az egész! Láttam ezeket a fűtőelemeket 1 kW-osak, ha három ilyet helyezünk el, 
akkor is elég egy rézkábelt kifeszíteni az óvoda és a konyha között, és a túltermelést fel tudjuk használni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Először valósuljon meg a beruházás, és utána meglátjuk. Most a miénk lesz a kastély is, azzal is kell majd 
valamit kezdeni. Nem eladásra gondolok, lehet, hogy ebben is tudna segíteni nekünk a Forrás-Trend Kft. 
pályázati lehetőséggel, ötlettel. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Lehet, hogy a műemlékvédelem kötelezni fog minket az állagmegóvásra. 
 
 
 
8. Napirend      Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A tolmácsi fiatalok farsangi bált szerveznek 2013. február 9-ére a csarnokba, és ehhez kérnek 20.000 Ft 
önkormányzati támogatást. De ezen felül még mi álljuk a fűtést és a teljes rezsit is a csarnokban! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tisztázzuk, hogy kiket értünk fiatalokon! A sportkört, vagy az ifjúsági klubbot? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nevezzük ifjúsági klubnak! A közösségi házban dolgozó két lány és pár fiú szervezi. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Végül is az ifjúsági klub! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én ezt mondom erre, hogy örüljünk, hogy szerveznek, és támogassuk Őket! Szerintem 20.000 Ft nem egy nagy 
összeg. Én nagyon örülök neki, hogy ezt magukra vállalta az a pár ember és szervezik. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ügyesek különben, mert kértek az alapítványtól is! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Az alapítványi pénzek osztogatásával óvatosnak kell lenni, mert tartalékolni kell a pénzt a parókia fenntartására. 
Fog kelleni a rezsire!  
 
Torma Andrea körjegyző 
Ki kapja a támogatást? Merthogy hivatalos civil szervként nincsenek bejegyezve! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Klubokat hivatalosan nem szoktak bejegyezni, csak egyesületeket. A nyugdíjas klub sincs bejegyezve! A 
polgárőr egyesületet lehet hivatalosan támogatnunk. 
 
Csehek József képviselő 
Meg a sportolókat! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A többi civil szervezet valóban nincs bejegyezve, sem a táncosok, sem a népdalkör! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Pedig a költségvetésben is benne volt, hogy kapnak támogatást a civil szervezetek! 
 
Csehek József képviselő 
Kérhetnek a hivatal nevére számlát nem? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az önkormányzat nevére igen!  
 
További hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a fiatalok által 
megszervezett farsangi bált 20.000 Ft-tal támogassuk , kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

8/2013. (I.25.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tolmácsi fiatalok által 
szervezett, 2013. február 9-én a tolmácsi sportcsarnokban megrendezésre kerülő 
fargangi bál megrendezését egyszeri 20.000 Ft-tal, valamint a sportcsarnok térítési díj 
nélküli (bérleti díj nélküli) biztosításával, és a rezsi költségek viselésével támogatja. 
 
Határidő: 2013. február 9. 
Felelős: polgármester 
 

 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felhívott a sportkör elnöke, hogy szeretnének egy teremfoci bajnokságot rendezni. Ők pénzt nem kérnek csak a 
termet és A fűtést. Mit szóltok hozzá? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Hagy csinálják, én azt mondom! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Hátha Ők is visszaszoknak! Nagyon kevesen járnak be focizni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha fűteni kell, az nem kevés kiadással jár. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én jó ötletnek tartom ezt a teremkupát!  
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További hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a sportegyesület által 
szervezett teremfoci tornára ingyen biztosítsuk a sportcsarnokot,  kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

9/2013. (I.25.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tolmácsi Sport Egyesület által 
szervezett és 2013. február 16-17-én a tolmácsi sportcsarnokban megrendezésre kerülő 
labdarúgó teremtornához a sportcsarnokot térítési díj (bérleti díj) mentesen biztosítja, és 
az önkormányzat viseli a sportcsarnok használatával járó rezsi költségeket. 
 
Határidő: 2013. február 17. 
Felelős: polgármester 
 

 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Eddig úgy tudtam, hogy a Csehek József munkaügyi szempontból az óvoda és az iskola alkalmazottja. Az iskola 
átadását követően ez a jogállása megmaradt? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Az óvodában volt és van jelenleg is alkalmazva. Az iskola Rétsághoz tartozik. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Valóban! Már rájöttem! 
Több ember kifogásolta a hó-tolást, hogy ez így nem jó, hogy miért nincs szélesebb sávban eltolva a bolt előtt? 
Így nem lehet megállni előtte autóval. Mondták még azt is, hogy amikor olvadt, akkor kellett volna letolni. Ezzel 
én is egyetértettem, de tájékoztattam az illetőt, hogy pont akkor romlott el a traktor, ezért nem akkor volt eltolva.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jelezték, hogy kóbor kutyák vannak a Béke utca végén, és a gyerekekkel nem mernek kijönni. Már többször is 
mondták, hogy szóljunk. Valamit kellene velük csinálni. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Írásban be kell jelenteni, a kutyával való veszélyeztetés szabálysértésnek minősül, és az eljárás a rétsági járási 
hivatal hatáskörébe tartozik. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Fel kell jelenteni, ha tudják, hogy ki a gazdája, és vállalja fel a nevét az illető. Ez így működik! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó! Ide kell jönni, vagy a járáshoz? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Itt is be lehet jelenteni, és mi továbbküldjük a járási hivatal felé, de közvetlenül a járásnál is meg lehet tenni a 
bejelentést. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Vagyonnyilatkozatot az idén nem kell töltenünk? Tavalyelőtt már novemberben megkaptuk a nyomtatványokat. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Megrendeltük a nyomtatványokat, amint megérkezik, átadjuk! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szeretném jelezni, hogy az intézménynél végig kellene nézni a csatornákat, mert folyamatosan ázunk be. A 
termek is áznak be, és csöpög a víz az öltözőben! Mihelyst az idő engedi, azt meg kell csinálni. 
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Csehek József képviselő 
Azért, mert bele van fagyva a víz! Megvan véve a csatorna, csak nem volt idő kicserélni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A következő a helyzet: a Csehek József felel az intézmény karbantartásáért, Bubori István pedig a 
közmunkásokért és a falu rendben tartásáért. Tehát ha valami gondotok van, a Józsinak kell szólni, és ha neki 
ember kell, azt ő megbeszéli a Pistával. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tényleg nagyon be van ázva az óvoda! 
 
Csehek József képviselő 
Tudjuk! Mihelyst fel tudunk menni, megcsináljuk! Ősszel már voltunk fönt, de nem találtuk a hibát. Most már 
tudom, hogy hol a hiba. 
 
 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet, és az ülést bezárta. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 

 
Hámori Imréné 

képviselő 


