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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
  

2/2013.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2013. február 14-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 
 
Meghívottként jelen van:  Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
 
 
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 Csehek József képviselő legyen.  
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
A napirendekkel kapcsolatban egyéb javaslata a polgármesternek volt: 6. napirendként tárgyaljuk meg a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötését, és így 7. napirend lesz az „Egyebek”, valamint a 
zárt ülésen három kérelmet tárgyaljunk, mert idő közben érkezett még egy átmeneti segély iránti kérelem. 
 
A javasolt napirendi pontokat a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag 
elfogadta. 
A képviselő-testület - egyhangúlag elfogadva - az alábbi a napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Napirend  
 
1. Tolmács Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
3. Vagyongazdálkodási terv 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
4. Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzés – szóbeli megbeszélés 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
5. Március 15-ei ünnepség előkészítése – szóbeli megbeszélés 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
6. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
7. Egyebek 

- Tolmácsi főút javítására irányuló lakossági petíció 
- Börzsöny utca és Alkotmány utca sarkán áteresz készítése – lakóközösségi kezdeményezés 
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1. Napirend Tolmács Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felkérem Pénzes Klára pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse a költségvetést. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Az 1. melléklettel kezdeném. Igazából új dolgot nem terveztünk saját bevételként, a korábbi éveknek 
megfelelően kerültek kalkulálásra a bérleti díjak, az intézményi ellátási díj bevételek. Egyetlen új dolog van, a 
közvetített szolgáltatás, mert most állami fenntartásba került az iskola, és a rezsiköltség 60 %-át a fenntartó 
megtéríti részünkre, és ennek a kalkulált összege került itt tervezésre. Az adóbevételeket gyakorlatilag szinten 
tartással terveztünk. Ami sajnálatosan érint bennünket, az az, hogy a gépjárműadónak csak a 40 %-a illeti meg a 
helyi önkormányzatot, a 60 %-a központi bevétel. Osztalékbevételünk az ÉMÁSZ részvényekből van. 
Pénzeszköz átvétel óvoda működtetéshez Bánk önkormányzattól, valamint az IKSZT működtetési fenntartásához 
terveztünk támogatási pénz bevételt, illetve az iskolások gyermekétkeztetésének a támogatása szerepel itt. 100 
ezer Ft kisebb lakáskölcsönök részletfizetéseiből várható. Kiadásaink: Az önkormányzati feladaton az IKSZT-
ben van 2,5 fő foglalkoztatott, illetve egy részmunkaidős óvodai takarító van az önkormányzat alkalmazásában. 
Tolmács-Bánk óvodánál szerepelnek a tolmácsi óvodában dolgozók és még egy fő karbantartó, illetve a 
tálalókonyha vezetője, így 8,5 fő az óvoda létszámkerete. A külső személyi juttatásba a polgármester 
tiszteletdíja, költségtérítése, és a képviselők tiszteletdíja, illetve a könyvtáros megbízási díja szerepel. Külső 
személyi juttatás van a Tolmács-Bánk óvodánál, ami új a tavalyi évhez képest, ez azért van, mert helyettesítéssel 
látjuk el az egyik álláshelyet. Dologi kiadások: nagyon takarékosak vagyunk évről évre. A vásárolt élelmezés 
egy nagyobb tétel, de értelemszerűen a gyermeklétszám és a szociális étkezők létszámának megfelelően lett 
betervezve ez a kiadás. A rezsi kiadások a tavalyi tényadatokat figyelembe véve és valamennyi inflációval 
kalkulálva került tervezésre. Egyéb üzemeltetésnél az egyik legnagyobb tétel a kulturális rendezvények, de ha 
takarékosan oldjuk meg a falunapot, esetleg itt lehet számítani pénzmaradványra. Az egyéb szolgáltatásban több 
kisebb kiadás szerepel, egy nagyobb tétel a közútkezelő szolgáltatási díja, ami 300 ezer Ft. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez ütött mellbe! Bocsánat, hogy közbe szólok, de közúti hidak és az út karbantartása 100 ezer, tehát az a 200 
ezer Ft már megint olyan, hogy oda adjuk valakiknek szinte a semmiért! Én tudom, hogy ez valahol fönt van 
előírva, de ezt azért sokallom! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Tagjai vagyunk a társulásnak, és fizetési kötelezettségünk van a társulás irányában.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bármilyen probléma van az önkormányzati utakkal, illetve hidakkal, az útfelügyelőnk jön, végignézi, segít, aztán 
javaslatot tesz a megoldásra. Amikor az útra benyújtottuk a pályázatot, annak nagy részét is Ők intézték. Vannak 
olyan ügyek, amihez az Ő állásfoglalásuk kell, és valóban elég egy telefon, és már itt is van. 
 
Torma Andrea jegyző 
Az a helyzet, hogy ez egy olyan speciális szaktudást igényel, amivel mi nem rendelkezünk, és a szaktudást pedig 
meg kell fizetni. Ez sajnos így működik, és ha más, külsős szakemberhez fordulnánk, az még drágább lenne. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A faluba elindult egy aláírásgyűjtés, mert a bekötőút járhatatlan, és ezt én is elismerem. Ez tényleg lehetetlen 
állapot! Az, hogy ilyen állapotba került, nem a személyautókon múlt, hanem a rengeteg kamionon. Volt, aki azt 
javasolta, hogy tárgyaljunk az Erdőkémiával, hogy járuljon hozzá az útfelújításhoz, hiszen oda jár a sok kamion. 
Más azt javasolta, hogy tegyünk ki súlykorlátozást, de mondtam, hogy ez nem megoldható, mert ott dolgozik 
vagy 15-20 tolmácsi, aki attól fél, hogy megszűnik a munkahelye, ha nem járhatnak be a kamionok. A vasúton 
már nem lehet behozni az alapanyagot. Szóval kétélű dolog ez!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt tárgyaljuk meg az „Egyebek”-ben, most tárgyaljuk a költségvetést. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Bocsánat! Én a 300 ezret akartam megemeltetni legalább 200 ezerrel, hogy a kátyúzásra jobban figyeljünk oda. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez a pénz nem arra van, és mi a bekötőúthoz nem nyúlhatunk, mert az állami közút. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Na, akkor nem lesz ott rendes út soha! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az önkormányzati utak kátyúzására is van betervezve, azt valóban meg lehetne emelni, mert az Alkotmány utca 
végén is vannak gondok, aminek összeírták az anyagköltségét, és az már kapásból 250.000 Ft.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Állítólag ott nincs is út? Panaszkodnak, hogy ott nem lehet közlekedni!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én a kátyúzásra tennék legalább 500.000 Ft-ot. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Honnan csoportosítsunk át? Tartalékból vagy valamelyik már meglévő kiadást csökkentsük? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem veszünk le a kulturális rendezvényekből? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem egyelőre a tartalékból tegyünk át.  
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Jó, akkor 200.000 volt betervezve és még 300.000 Ft-ot teszünk hozzá, tehát ennyivel megemeljük a 
karbantartási kiadásokat. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Azt néztem is, hogy tavaly szeptemberben 800 ezer volt már a teljesítés. Mire ment el ennyi? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Tavaly az óvoda és iskola épületében volt festés, és az iskolában parkettázás. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az idén pedig az óvodában kellene parkettázni. 
 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen, mert az balesetveszélyes.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor még ezt is be kell terveznünk! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Tudsz hozzávetőleges összeget mondani? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az iskola körülbelül 1 millió forint volt. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Talán 1,2 millió. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De nem csak parkettázás volt, hanem festés is. Az óvodára is ráfér egy kicsit komolyabb felújítás, úgy hogy 
szerintem tervezzünk rá nettó 1,5 millió forintot. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A csatornával is kellene valamit csinálni, mert mindig beázások vannak. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Még szerencse, hogy van honnan átcsoportosítani! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Mennyi lett betervezve a segélyre? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Kevesebb, mint eddig, ha jól láttam. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Az átmeneti segélyre 200.000 Ft, úgy, mint tavaly, és 180 ezer a temetési segély. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Más fejlesztést az idénre nem igazán terveznék, ha a betervezett pályázatok bejönnek, az elég lesz. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én még azzal nem vagyok tisztába, hogy tavaly melyik egyesület mennyi támogatást kapott! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Folytassuk ott, ahol abbahagytuk, és oda fogunk érni a támogatásokhoz, jó? Tehát az egyéb folyó kiadásokban 
CASCO biztosítás és ilyenek vannak, ez nem olyan jelentős tétel. Szociálpolitikai juttatok terén volumen 
csökkenés történt, a járás elvitt néhány támogatást, minket elsősorban az ápolási díj érint. Az átmeneti segély, a 
karácsonyi szaloncukor és a Bursa Hungarica ösztöndíj került tervezésre, ami önkormányzati döntés révén 
osztható szét, és ez azonos szinten van a tavalyi évvel. Beruházásoknál a napkollektoros pályázatunk került 
betervezésre, remélhetőleg sikerül nyernünk. Pénzeszköz átadásoknál államháztartáson kívülre 845 ezer Ft-ot 
terveztünk, ez egy kicsit több, mint a tavalyi évben, mert az egyháznak az 500.000 Ft-os támogatási kerete is 
benne van, mert ha a pályázaton nyernek, ezt az összeget megkapják tőlünk.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Erről döntött a testület, és úgy néz ki, hogy sikerül az egyháznak nyerni, de ha nem, akkor ráköltjük az óvodára. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
50-50 ezer Ft-ot terveztünk a polgárőr egyesület, a nyugdíjas klub, a néptánccsoport, és a népdalkör részére, az 
ifjúsági klub támogatására 20 ezer Ft-ot, a tűzoltó egyesület támogatására 25 ezer Ft-ot, a sportegyesület pedig 
100 ezer Ft-ot fog kapni. 
 
Torma Andrea jegyző 
Az ifjúsági klub 20 ezer Ft támogatása a mostani farsangi rendezvényük támogatása? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Igen.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha búcsúkor is akarnak valamit csinálni, lehet, hogy megint ennyit kell adnunk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az benne van a kulturális rendezvények kiadásaiba, amit majd szombat és vasárnap költünk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jó! Állítólag a tavalyi nagyon jól sikerült nekik, és bízom benne, hogy megint megcsinálják ugyanúgy 
maguknak! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Működési pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 8.859 ezer Ft, ami a közös hivatal működtetéséhez átadott 
pénz, és ezen felül 280 ezer Ft van a háziorvosi ügyeletre betervezve. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt még a régi összeggel tervezted? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Nem, már az új összeggel. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Semmit nem fogunk észrevenni az ügyelet változása miatt? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, csak annyit, hogy nem 33 Ft/főt fizetünk, hanem 29-et. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Összességében: indultunk 12.526 ezer Ft-tal – igaz, most hozzá nyúltunk a dolgokhoz – de a kiküldött anyag 
szerint zárunk 12.259 ezer Ft-tal, ami azt jelenti, hogy szinte megmarad az a pénzünk, amivel nyitunk, és már 
van benne 1,5 millió forint fejlesztés. Ez mind annak köszönhető, hogy gyakorlatilag az önkormányzat olyan 
dolgokra nem költ, ami nem szorosan a feladatellátásához tartozik. Nincsen benne semmi olyan, ami nem 
indokolt. Az önkormányzatok költségvetési támogatásáról nagyon röviden csak annyit mondanék el, hogy egy 
kicsit megváltozott a tavalyi évhez képest, közvetlenül nem kapunk az SZJA-ból pénzt, hanem minden feladatra 
külön-külön kapunk. Az 5. számú melléklet azt mutatja ki, hogy mire és hogyan kapjuk a támogatást. Az idei 
évtől differenciáltan kapjuk a támogatást oly módon, hogy feladatmutatóhoz a kiadások alapján mennyi 
támogatás jár. Ehhez képest megnézik azt, hogy van-e bevezetve iparűzési adó, és annak az adóalapjából 
számított fél százalékos mértékű adóbevételt levonják a nekünk szánt támogatásból. Az óvoda társulásra már 
nem kapunk külön normatívát. A korábbi évektől eltérően leszűkítették a támogatást, más lett a számítás elve. Az 
elismert óvodapedagógus létszámot, a dajkai létszámot, az óvodaműködtetést támogatja, és a kedvezményes és 
ingyenes gyermekétkeztetést. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tehát, hogy társulásban működik az óvodánk, már nincs pénzügyi előnye. Felül kell vizsgálnunk a társulásokat 
az első félévben, hát felülvizsgáljuk, de szerintem már nincs értelme társulásban működtetni az óvodát.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Szülői értekezleten a szülők már felvetették ezt a kérdést. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt majd az „Egyebek”-ben megbeszéljük. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Nagyjából a költségvetésről ennyit szerettem volna elmondani.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Annyit tennék hozzá, hogy látjátok, hogy tavaly is azt hoztuk, amit beterveztünk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Köszönjük szépen a beszámolót! Nagyon ügyesek vagytok! 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Ti vagytok ügyesek, jó döntéseket hoztok! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nagy munka van benne! Főleg Klárinak! Köszönjük! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
A napkollektoros beruházás révén is nagyon jók vagyunk, a gázkiadás is nagyon jól alakul!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Infra panelekkel fűtünk, most ugyan vesszük az áramot, de nyáron behozzuk. Gázt nem igazán használunk. 
 
Csehek József képviselő 
Néha egy kicsit muszáj bekapcsolni, főleg, ha fociznak a csarnokban. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szeptemberben lesz leolvasás, és bízom benne, hogy tényleg behozza, és ebben bízom az iskola-óvoda épületnél 
is. Tehát jelenleg vesszük az áramot. 
 
Torma Andrea jegyző 
Éves szinten vetik össze a fogyasztást és a termelést? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, éves szinten, és remélem, majd kiüti egymást a kettő. Éves elszámolást kértünk. 
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Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Én meg pont azt szerettem volna kérdezni, hogy nem járnánk-e jobban, ha diktálásosak lennék, de akkor így 
nem. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor ilyenkor fizetnünk kellene minden hónapban. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Elveszne a megtermelt energiánk! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Igen, így jó az éves elszámolás.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az intézménynél majd át kell térni évesre. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az intézményi kiadások már úgy vannak tervezve a költségvetésben, hogy ha a napkollektor elkészül, 
csökkennek a kiadások? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Nem, a rendes kiadások kerültek betervezésre, mert nem tudni előre, hogy mikor készül el a beruházás. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Még az sem biztos, hogy nyerünk, még csak most van folyamatában a beadás. Van-e még valakinek kérdése, 
javaslata? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Amit megbeszéltünk két módosítást, azt átvezetem a rendeletben. 
 
További hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az önkormányzat 2013. évi 
költségvetését a 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 4/2013. (II.14.) 
önkormányzati rendelete 
 
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van még két határozati javaslat is, az egyik a közös önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetése, a másik 
pedig az óvoda költségvetése. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A közös hivatal 8.859.000 Ft-ba kerül nekünk, gyakorlatilag 9 millióval lehet számolni. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Itt az iparűzési adó is bejátszik egy kicsit. A hivatal állami támogatása az első 4 hónapra van meghatározva. 
Szerintem, amikor már látszik, hogy ki kivel társult, a többi támogatás csak akkor lesz meghatározva, és akkor 
lesz megállapítva. Ebbe most hagy ne menjek bele, mert nem tudok konkrétumot mondani, hogy mi hogy lesz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A közös hivatal költségvetése 26 millió. 
 
További hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja a közös hivatal költségvetését és az 
erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

10/2013. (II.14.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését 26.577 ezer Ft főösszeggel elfogadja. 
A hivatal létszámkerete 10 fő.  
 

 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez Tolmács Község 
Önkormányzatát terhelő 8.859.000 Ft hozzájárulást a társulási megállapodásban 
rögzítetteknek megfelelően átutalja.  
 
Határidő: 2013. év folyamán 
Felelős: polgármester  

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az óvoda költségvetésével kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat? 
 
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja 
Tolmács-Bánk Óvoda költségvetését és az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

11/2013. (II.14.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi 
költségvetését 19.497 ezer Ft főösszeggel elfogadja. A Tolmács-Bánk Óvoda 
létszámkerete 8,5 fő.  

511211 Köztisztviselők alapilletménye                   13 344 000 Ft
511231 Köztisztviselők nyelvpótléka                        255 000 Ft
511241 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka                        824 000 Ft
514231 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése                     1 400 000 Ft
514241 Köztisztviselők cafetéria juttatása                     1 176 000 Ft
516211 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye                     2 688 000 Ft
516241 Részmunkaidős foglalkoztatottak cafetéria juttatása                        294 000 Ft
53125 Szociális hozzájárulási adó                     4 854 000 Ft
5332 Egészségügyi hozzájárulás                        245 000 Ft
5432 Irodaszer                        200 000 Ft
54721 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése                        250 000 Ft
55229 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás                        550 000 Ft
5562 Pénzügyi szolgáltatások kiadása                          25 000 Ft
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa                        142 000 Ft
56221 Belföldi kiküldetés 50 000 Ft 
57221 Munkáltatói SZJA                        280 000 Ft
Kiadások összesen:                  26 577 000 Ft

 
46425 Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz 

Hivatal fenntartás támogatása Bánk                     8 859 000 Ft
                    Hivatal fenntartás támogatása Tolmács                    8 859 000 Ft
Intézmény finanszírozás 

Hivatal finanszírozása Borsosberény                     8 859 000 Ft
Bevételek összesen:                  26 577 000 Ft
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511213 Közalkalmazottak alapilletménye                    7 578 000 Ft 
511216 Egyéb foglalkoztatottak munkabére                    1 368 000 Ft 
511243 Közalkalmazottak egyéb kötelező 
illetménypótléka 523 000 Ft
512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás                        189 000 Ft
514233 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése                          36 000 Ft
514243 Közalkalmazottak étkezési költségtérítése                        255 000 Ft
514246 Egyéb foglalkoztatottak étkezési költségtérítése                         60 000 Ft 
516213 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye                     2 352 000 Ft
516223 Részmunkaidőben foglalkoztatottak 
munkavégzési juttatása                        303 000 Ft
516243 Részmunkaidőben foglalkoztatottak 
költségtérítése 

 
240 000 Ft

52221 Megbízási díj                     2 278 000 Ft 
53125 Szociális hozzájárulási adó                     3 940 000 Ft
5332 Egészségügyi hozzájárulása                          72 000 Ft
57221 Munkáltatói SZJA                          83 000 Ft
5482 Munkaruha                        220 000 Ft
Óvodai nevelés kiadásai összesen:                  19 497 000 Ft

Normatív állami hozzájárulás  
 

14 490 000 Ft
Közoktatási normatívák 

46425  Önkormányzati költségvetési szervtől átvett 
pénzeszköz 

 
3 785 000 Ft

Óvodai feladatok finanszírozása Bánk 
Intézmény finanszírozása                    1 222 000 Ft

Óvodai feladatok finanszírozása Tolmács 
Bevételek összesen:                  19 497 000 Ft

 
Határidő: 2013. év folyamán 
Felelős: polgármester  
 
 
 

2. Napirend Az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most a vagyon rendelet módosítása következik. Van-e kérdés? 
 
Torma Andrea jegyző 
A kapkodásnak köszönhetően a rendelet módosításunkból kimaradt a közmű, amit a törvény tartalmaz, hogy ez 
is korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnak minősül. A közmű a rendeletünkben nem szerepel, ezért a 
teljesség kedvéért azt javaslom, hogy a rendelet módosítás egy új 1.§-ába kerüljön felsorolásra az összes mostani 
korlátozottan forgalomképes vagyon, ami az előterjesztésben fel van sorolva, kiegészítve ezt a felsorolást a 
közművel. A rendeletben tehát ez lesz egy új 1-es szakasz és a többi értelemszerűen 2. 3. §.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Balatoni hajózási Zrt.? 
 
Torma Andrea jegyző 
Minket nem érint, de a törvény általános érvényű, tehát amelyik önkormányzatnak van ilyen részesedése, az 
korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősül. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Azt néztem, hogy a közösségi házra lehet felvenni jelzáloghitelt, hiszen kezességet kell vállalnunk a civil 
szervezetek által benyújtott pályázatokra. 
 
Torma Andrea jegyző 
Ezt még át kell gondolnunk, mert a helyi önkormányzat képviselő-testülete és szervei, továbbá az önkormányzat 
által fenntartott közfeladatot ellátó intézmény a törvény szerint nem terhelhető. Hát hogy ez most ilyen 
intézmény-e? Szerintem igen, és akkor nem terhelhető. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor kell egy olyan épületet keresnünk, ami megterhelhető, mert fog kelleni a banki kölcsönhöz. Be kell 
vinnünk ingatlant, az biztos. 
 
Csehek József képviselő 
Majd a kastélyt! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Van egy olyan mondat, hogy „korlátozottan forgalomképes vagyon kizárólag az állam, másik helyi 
önkormányzat vagy önkormányzati társulás részére idegeníthető el.” Ebbe nem férnénk bele? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem nem. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Vannak más ingatlanjai is az önkormányzatnak, és felértékelhetünk egy pár telket is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Abba biztos lehetsz, hogy azt nem fogják elfogadni! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az összes vagyonunk a tavalyi év előtt 186 millió forint, ebből 26 millió volt az ingatlan vagyonunk 2012. 
áprilisában meg 550.345.000 volt mérleg szerint az ingó és ingatlan vagyonunk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A pályázatoknál mikor lesz hivatalos végeredmény? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tudom! Elvileg most már hamarosan kellene határozatot kapnunk, március elejére gondolom. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Ez kétszer 15 millió? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Egyszerre lesz a kettő pályázat és hitel? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem igen! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Könnyebb lenne a helyzet, ha különböző időpontokban lenne a megvalósítás, és nem 30 milliót kellene 
jelzálogosítani, hanem 15 milliót, de megtaláljuk a módját, gondolkodunk rajta! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Biztos vagyok benne! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Csak jelzálogot fogad el a bank? Más kezességet nem? Inkasszót? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Azt is kér, meg jelzálogot is! Mindenesetre majd agyalunk rajta! 
 
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 5/2013. (II.14.) 
önkormányzati rendelete 
 
az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
3. Napirend Vagyongazdálkodási terv 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Lehet, hogy csak én nem vettem észre, de a kastélyt nem láttam benne! Vagy az még nincs? 
 
Torma Andrea jegyző 
Ez a terv felsorolás szerűen nem tartalmaz minden ingatlant, csak általános elveket, de ha gondoljátok, hogy a 
kastély olyan kiemelt jelentőségű, hogy külön is foglalkozzon vele a terv, akkor természetesen bele lehet 
foglalni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem láttam a helyrajzi számát a korlátozottan forgalomképeseknél. 
 
Torma Andrea jegyző 
Rajtuk múlik, hogy hova csoportosítjuk, de jelen pillanatban nem minősül annak, tehát piaci ingatlan, és mivel 
elképzelhető, hogy esetleg eladásra kerül, talán maradhat is így, és nem kellene korlátoznunk a rendelkezési 
lehetőségünket. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én olvastam egy mondatot: „Amennyiben az adott vagyontárgy tulajdonban tartásával összefüggő fenntartási és 
karbantartási költségek előreláthatóan magasabb, mint a vagyontárgynak az idő múlásával várható 
értéknövekedése, a vagyontárgy elidegeníthető.” Én ennél a mondatnál konkrétan a kastélyra gondoltam, és ha 
már hivatalosan megkaptuk, akkor illene lezárni! Most tárva-nyitva áll! Nem állítom, hogy onnan lopni lehetne 
valamit, de balesetveszélyes az épület! A költségvetésben nem láttam rá előirányzott összeget, de én egy 
komolyabb vasráccsal gondolom a bejárati ajtók lezárását. Az elidegenítésről még annyit, hogy azaz összeg, amit 
a kastély állagmegóvására fogunk esetlegesen költeni, nem biztos, hogy azt eladási árként megkapjuk. Amint a 
nevünkre kerül, le kell zárni! Ha valamelyik gyerekkel baj történne a kastély területén, a szülő minket perel 
majd! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha csak ki nem teszünk egy táblát, hogy belépni tilos!  
 
Csehek József képviselő 
Volt azon lakat, lánc, de leverték! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én azért mondtam, hogy vasszerkezettel kell az ajtót lezárni! Ez a beszögezett bedeszkázás nem hosszú távú. 
Egyelőre biztos, hogy nem lesz arra pénzünk, hogy ott nagyobb beruházást kezdjünk.  
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Hajnis Ferenc polgármester 
Én nem gondolnék ilyen vasrácsra, mert műemlékvédelmi engedélyt kell kérnünk, de a lezárással egyetértek.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Valami olyasmivel kell lezárni, hogy betörésbiztosnak tűnjön, és amit a gyerekek szerszám nélkül nem tudnak 
megbontani. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A lakatosunkat megkérjük, hogy nézze meg, hogyan is lehetne lezárni. Ha az ablakon mennek be, az már nem a 
mi felelősségünk! Bejegyzés alatt van a tulajdonjog a Földhivatalnál, de még határozatot nem kaptunk róla. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ezek szerinte nem fellebbezte meg senki? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Így van. 
 
Torma Andrea jegyző 
Foglalkozzunk külön a kastéllyal a vagyongazdálkodási tervben? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ne tegyük így bele, mert ha módosítás lesz, mindent át kell majd írni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kastélyhoz visszakanyarodva: emlékeztek rá, hogy kötöttünk egy szerződést a pályázatfigyelésre, 
projektmenedzselésre, lehet, hogy a Kft. talál valami jó pályázati lehetőséget a felújítására, és lehet, hogy el sem 
kell adnunk! De az is lehet, hogy eladjuk, nem lehet előre tudni. 
Szerintem jó így ez a terv, hogy általánosságban van fogalmazva. 
 
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 
önkormányzatunk vagyongazdálkodási tervét az előterjesztés szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

12/2013. (II.14.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése 
biztosításának céljából Tolmács Község Önkormányzat közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervét a következők szerint határozza meg. 
 

„Tolmács Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 
 
Az Önkormányzat vagyongazdálkodása négy fő cselekvési, tevékenységi területre 
csoportosítható: 

- a vagyon növekedésének, gyarapításának elősegítése (beruházás, fejlesztés, 
kisajátítás, adomány, térítésmentes juttatás elfogadása) 

- a meglévő vagyon fenntartása (üzemeltetés, karbantartás, felújítás) 
- vagyonhasznosítás (bérbeadás, haszonbérlet, használatba adás) 
- értékesítés, csere. 

 
A vagyongazdálkodás alapelvei, célkitűzései nem különülhetnek el más szakterületek 
elképzeléseitől, stratégiáitól, hiszen valamennyi koncepció, terv érinti a 
vagyongazdálkodást, azzal összefügg, ezért fontos háttere a konkrét 
vagyongazdálkodási tevékenység meghatározásának.  
Az Önkormányzat kitüntetett felelősségi körébe tartozik az önkormányzat vagyonával 
való hatékony és eredményes, a vagyon céljainak leginkább megfelelő gazdálkodás. 
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I. A vagyongazdálkodás legfőbb elvei: 
 

1. Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, 
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 

2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez 
igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi 
szükségletek kielégítéséhez szükséges vagyon egységes elveken alapuló, 
átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, 
állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, 
továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 

3. Az önkormányzat vagyongazdálkodását az átláthatóság, a döntések nyomon 
követhetősége, a legmagasabb közösségi haszon elérésének 
követelményének elve alapján kell folytatni. 

4. Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait (létrehozás, bővítés, felújítás) a 
Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 

5. Az önkormányzati vagyon hasznosításának módjai: 
a) A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 
b) Használatba-, bérbeadás 
c) Önkormányzati vagyontárggyal vállalkozói tevékenység folytatása. 

 
a) Vagyon értékesítése: 

A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését piaci forgalmi 
értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, az 
önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet, 
(továbbiakban vagyonrendelet) valamint a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény előírásai alapján kell végezni.  
Amennyiben az adott vagyontárgy tulajdonban tartásával összefüggő 
fenntartási és karbantartási költségek előreláthatóan magasabb, mint a 
vagyontárgynak az idő múlásával várható értéknövekedése, a 
vagyontárgy elidegeníthető. Az értékesítés során a piacon elérhető 
legmagasabb eladási árra, vagy az összességében legelőnyösebb 
ellenérték elérésére kell törekedni. A vevőknek lehetőséget lehet 
biztosítani a halasztott fizetésre vagy részletfizetésre. A változó piaci 
környezethez történő alkalmazkodás megköveteli, hogy az értékesítési 
feltételeket, módszereket rendszeresen felülvizsgálja az 
Önkormányzat és a piaci szereplők igényeihez igazítsa. 
A vagyongazdálkodás során kiemelt figyelmet kell fordítani az 
önkormányzati ingatlanok értékét befolyásoló helyi építési 
szabályzatra. Az ingatlanok értékét befolyásolja a területen 
megvalósítható fejlesztés mértéke, ezért az értékesítésre kijelölt 
önkormányzati ingatlanok esetén vizsgálni kell a beépíthetőségi 
paramétereket. 
  
Amennyiben az értékesítés gazdaságosan nem valósítható meg, az 
ingatlan értékét megőrizve, önkormányzati tulajdonban kell tartani. 
 

b) Bérbeadás útján történő hasznosítás: 
Az ingatlanok hasznosítása bérleti szerződés keretében is lehetséges. 
A bérbeadást a piaci viszonyok figyelembe vételével, az 
önkormányzat számára legkedvezőbb eljárás és feltételek mellett, a 
legkedvezőbb bérleti díj megállapításával kell megvalósítani. A bérlet, 
haszonbérlet útján nem hasznosítható ingatlan esetében törekedni kell 
arra, az ingatlan vagy helyiség minél rövidebb ideig legyen 
kihasználatlan állapotban. 
 

c) Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás: 
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhető vagyonnal 
vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás 
az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak 
olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem 
haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét. 
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6. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkenés 
mellett szem előtt kell tartani, hogy az ne eredményezzen vagyonfelélést. A 
vagyon értékesítéséből származó bevételt elsősorban fejlesztési kiadások, 
fejlesztési hitelek törlesztéséhez, fejlesztési célú pályázati projektekhez 
szükséges önerő biztosításához kell felhasználni. 

7. A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául a középtávú 
vagyongazdálkodási terv szolgál. 

8. A piaci helyzet ismeretében szükséges az értékesítendő és más módon 
hasznosítható vagyonelemek kijelölése. 

9. Törekedni kell az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást 
eredményező pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználására. 

10. Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás pontosságára. 
11. A vagyongazdálkodás helyi szabályozásának alapjául az önkormányzati 

vagyonrendelet szolgál, melyet rendszeresen felül kell vizsgálni. 
 
 

II. A vagyongazdálkodás alapelveinek meghatározása vagyonelemenkénti 
csoportosításban 
 
1.  Forgalomképtelen törzsvagyon 
A Nvtv. meghatározza a forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó vagyonelemek 
csoportját:  
a) kizárólagos tulajdonban lévő dolgok, (a helyi közutak és műtárgyaik, az 

önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok) 
b) a törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon. Az önkormányzat 
vagyonrendelete Tolmács belterület 228/1 helyrajzi számú ravatalozót, valamint 
a 232 és 243 helyrajzi számú temető vagyont a nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon körébe sorolta. 
 
A forgalomképtelen törzsvagyont meg kell tartani és megfelelő fenntartásáról, 
karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.  
A forgalomképtelen törzsvagyon felett a rendelkezési jog gyakorlását a 
jogszabály feltételhez köti. A törzsvagyon forgalomképtelen része – az Nvtv-ben 
meghatározott kivételekkel – nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, 
jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhető 
meg, azon osztott tulajdon nem létesíthető.  

 
A vagyongazdálkodási irányelvek meghatározásakor tételesen vizsgálni kell, hogy 
melyek azok a vagyontárgyak, ahol a besorolás indoka fennáll, avagy a körülmények 
változása folytán szükséges a besorolás megváltoztatása. 
 
2.  Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 
A törzsvagyon további része az a vagyonelem, amelyet törvény vagy önkormányzati 
rendelet korlátozottan forgalomképes vagyonként állapít meg, és amely esetében 
törvényben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint lehet 
rendelkezni.  
A korlátozottan forgalomképes vagyon körbe sorolt közművek, intézmények és 
középületek esetében biztosítani kell a vagyonmegóvást, a vagyon értékmegőrző 
fenntartását és hasznosítását a közfeladat, valamint a kötelező és önként vállalt 
feladatok ellátásnak biztosítása céljából. 
Az Önkormányzat közép- és hosszú távú célkitűzése az önkormányzati tulajdonban 
maradó ingatlanvagyonnak a korábbi évek gyakorlatának megfelelő felújítása, ezáltal 
értékének növelése. 
A vagyon hasznosítása történhet a vagyontárgy használatba adásával, illetve 
bérbeadásával, valamint vállalkozási tevékenység folytatásával. Mindezeket az 
önkormányzat kötelező feladatának veszélyeztetése nélkül kell folytatni. 
 
3. Üzleti vagyon 
Az Önkormányzat törzsvagyonába nem sorolt vagyontárgyak üzleti vagyonnak 
minősülnek. A forgalomképes üzleti vagyonnal az Önkormányzat – a 
jogszabályokban meghatározott keretek között – szabadon rendelkezik. 
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A forgalomképes vagyon hasznosítása történhet elidegenítéssel, valamint használatba 
adással, bérbeadással, illetve vállalkozási tevékenység folytatásával. 
 

III. Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodás 
 

1. Önkormányzati középületek energiatakarékos felújítása 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felismerve a hatékony 
energiagazdálkodás fontosságát, a megújuló energia használatából adódó 
megtakarítási lehetőségek kihasználása érdekében – pályázati források 
igénybevételével – a községi közintézményekre napelemes energiahasznosító 
rendszert telepített, illetve telepít. 
A fejlesztés az önkormányzati hivatal, a közösségi ház, és az óvoda-iskola épületét 
érinti. 
Az önkormányzati energiaköltségek és károsanyag-kibocsátás csökkentésének csak az 
egyik lehetséges módja a megújuló energiaforrások alkalmazása. Ezen 
energiaforrások is csak akkor jelentenek igazán nagy megtakarítást, ha korszerű, kis 
energia-igényű épületekben kerülnek elhelyezésre, ezért az önkormányzati épületek 
hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, és a fűtéskorszerűsítése is szükséges. 
Mindezeket figyelembe véve az önkormányzati intézmények energetikai felújítása, 
megújuló energia-hasznosító rendszerrel, fűtéssel történő ellátása mind középtávon, 
mind pedig hosszú távon elsődleges cél. 
 
2.  Az ingatlanfejlesztési projektek 
 
Az Önkormányzatnak közép- és hosszú távú terve új munkahelyek létrehozása, a 
meglévő munkahelyek megtartása mellett. E cél elérésének egyik eszköze a meglévő 
ipari, és termelő vállalkozásokkal történő jó együttműködés, egymás kölcsönös 
támogatása, segítése, valamint a betelepülni szándékozó termelő vállalkozások 
támogatása, hatékony együttműködés. Ennek elsődleges feltétele a község 
közművekkel való teljes ellátása, a szennyvíz hálózat megépítése, melyhez a 
szükséges forrásokat pályázati finanszírozással, és/vagy a befektetők anyagi 
hozzájárulásával szükséges biztosítani. 
A Képviselő-testület célja, hogy a településen termelő vállalkozást folytatni 
szándékozó vállalkozásokat segítse abban, hogy a településen a vállalkozásukhoz 
megfelelő ingatlant találjanak. E cél érdekében együtt kell működni a 
vállalkozásokkal, az önkormányzat közvetítő szerepet kell vállaljon a vállalkozások 
és a terület tulajdonosok között, amennyiben az magántulajdonban van. 
A termelő ipari tevékenység fejlesztése, bővülése érdekében el kell végezni a 
szükséges területrendezési, szabályozási feladatokat, a településrendezési terv 
szükséges módosításait. 
 
Közép- és hosszú távon is törekedni kell arra, hogy a helyiségek maradéktalanul 
hasznosításra kerüljenek, ne legyen kihasználatlan helyiség. Azok a helyiségek, 
amelyeknél jobb bérbeadási lehetőség nincs, minimális bérleti díj ellenében, akár 
önköltségen is bérbe adhatóak azzal, hogy az önkormányzat a fenntartási, 
üzemeltetési költségektől mentesül, és az ingatlan az értékét megőrzi, értékvesztés 
nem következik be. 
A fegyelmezetten fizető bérlőket lehetőleg meg kell tartani, a nem fizető bérlőkkel 
szemben el kell járni, ha a bérleti díj hátralékot felszólítás ellenére sem fizetik meg, és 
az esetleges részletfizetési kedvezmény sem vezet eredményre, a szerződést fel kell 
mondani, és a helyiséget vissza kell venni, akár peres úton is. Az így megüresedett 
helyiségek bérbeadásáról ismét gondoskodni szükséges. 
Az olyan üres helyiségeket, melyeket semmiképp nem sikerül bérbeadás útján 
hasznosítani, értékesítésre kell meghirdetni.  
A bérleti díjakat differenciáltan kell megállapítani figyelembe véve a helyiség 
településen belüli elhelyezkedését, az épület, helyiség műszaki állapotát, a tervezett 
tevékenység végzésére való alkalmasságát, a tevékenység jellegét.  
 

IV. A vagyongazdálkodás szervezete, irányítása, szervezése, adatnyilvántartása, döntések 
előkészítése 
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Az Önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogokat a vagyonrendeletben 
meghatározott hatáskörök alapján a Képviselő-testület és a Polgármester gyakorolják. 
A vagyongazdálkodás feladatai végrehajtásának előkészítését a közös önkormányzati 
hivatal a Jegyző irányításával látja el. Az előkészítésben és a végrehajtásban 
elsősorban a Pénzügyi csoport érintett. 
 
A Nvtv. 10. §-a kötelezettségként írja elő, hogy a nemzeti vagyont annak értékét és 
változásait a tulajdonosi jogok gyakorlója nyilvántartja. 
A vagyongazdálkodási nyilvántartás a vagyonkataszter, amely az ingatlan 
nyilvántartással összhangban, bruttó értéken tartja nyilván az önkormányzati vagyon 
elemeit. 
A vagyonkatasztert a Pénzügyi csoport vezeti.   
 

V. Az Önkormányzat vagyona 
 
A vagyongazdálkodási terv az alábbi vagyontárgyak körét öleli fel: 
- ingatlan vagyon 
- ingó vagyon 
- készpénz 
- vagyoni értékű jogok 
- tagsági viszonyt megtestesítő értékpapír 
- hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
 
1. Ingatlan vagyon 
 
Az ingatlan vagyonnal való gazdálkodás alapvető szempontjait a II. fejezet 
tartalmazza. 
 
Az önkormányzati épületek üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatban 
törekedni kell az épületek tisztaságára, megfelelő, gyors karbantartására, mellyel 
jelentősen befolyásolható a komfortérzet. A saját leolvasás és a beérkező közüzemi 
számlák alapján folyamatosan figyelemmel kell kísérni az épületek víz és áram 
fogyasztását, ezzel csökkentve a közüzemi költségeket.  
 
2. Ingó vagyon 
 
Az önkormányzatok által fenntartott intézmények a feladat ellátásához szükséges 
gépekkel, berendezésekkel, felszereléssel rendelkeznek. 
Közép- és hosszú távú célkitűzés az ingó vagyon értékének megőrzése, az 
önkormányzati feladatellátás tárgyi feltételinek magas színvonalú biztosítása. 
A nagy értékű eszközállomány karbantartását, javítását szükség szerint el kell 
végezni.  Az eszközt mindaddig célszerű megtartani és használni, amíg a javítással a 
működőképességét biztosítani lehet. Új eszközbeszerzést – fentiek 
figyelembevételével - csak indokolt esetben és a használhatatlan eszközök pótlására 
lehet teljesíteni.   
 
3. Készpénz 
 
Az Önkormányzat törekszik a szabad pénzeszközök lekötéssel történő hasznosítására. 
A gyakorlat fenntartása a gazdasági helyzettől függetlenül indokolt, mert ennek 
eredményeként az Önkormányzat kamatnyereséget tud elérni.  
A készpénz vagyonnal való gazdálkodáshoz kapcsolódik a bevételek növelésének és a 
kiadások csökkentésének folyamatos igénye és szükségessége, valamint a 
kintlévőségek kezelése, hatékony behajtása.  
A behajtás iránti intézkedések hatékonysága a bevételek növelését eredményezheti a 
fizetési készség növekedése útján is. Az önkormányzati követelések hatékony 
behajtása érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni a követelések 
adatbázisait,  meg kell vizsgálni a jogi eljárások lehetőségeit és következetesen végre 
kell hajtatni a behajtási cselekményeket.  
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A központi források szűkülése miatt folyamatosan vizsgálni kell a térítési díj mértékét 
és optimális, gazdaságos meghatározását, valamint az igénybe vett szolgáltatások 
díját, a díjcsökkentés lehetőségét.  
Évente felül kell vizsgálni a közterület használatát szabályozó rendeletet és annak 
díjtételeit.  
 
A pályázatfigyelés rendszerét fenntartva és erősítve, az Önkormányzat részvételét 
lehetővé tevő pályázaton részt kell venni a vagyon fejlesztése, felújítása, fenntartása 
érdekében.   
 
4. Tagsági viszonyt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
 
Az Önkormányzat közép- és hosszú távon nem kíván a meglévő tagsági viszonyokon 
kívül további gazdasági társaságokban üzletrészt szerezni, gazdasági társaságot 
alapítani.  
Az önkormányzat törekszik arra, hogy fejlesztéseit hitel felvétele és értékpapír 
kibocsátása nélkül meglévő erőforrásainak felhasználásával hajtsa végre. 
 
5. Vagyonkezelői jog létesítése 
 
A nemzeti vagyonról szóló törvény lehetőséget ad az önkormányzatoknak arra, hogy 
vagyonkezelői jogot alapítsanak, és helyi rendeletben állapítsák meg a 
vagyonkezeléssel érintett vagyonelemek körét, a vagyonkezelői jog megszerzésének, 
gyakorlásának és a vagyonkezelés ellenőrzésének szabályait. Az Önkormányzat 
vagyonkezelői jogot nem kíván létesíteni, a vagyongazdálkodás feladatait az 
önkormányzat saját feladatkörében tartja.”  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető távozott a képviselő-testületi ülésről. 
 
 
 
4. Napirend     Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tavalyi évben is decemberben volt a közmeghallgatás, szerintem az idén is akkor legyen. Van valakinek esetleg 
más javaslata? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szerintem nincs értelme előrébb tenni, ezt beszéltük máskor is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tavaly is nagy volt az érdeklődés, hárman voltak a lakosság részéről! 
 
Csehek József képviselő 
Legyen úgy, mint tavaly! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tegyük akkor december elejére, vagy esetleg november végére. Jó? És majd meglátjuk az időpontot, ha oda 
érünk! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó! 
 
További hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
az idei közmeghallgatás és falugyűlés november vége és december elején kerüljön megtartásra, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
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A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

13/2013. (II.14.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete 2013. évi közmeghallgatás és 
falugyűlés időpontját 2013. november vége és december elejére jelöli ki, és 
felhatalmazza a polgármestert a konkrét időpont meghatározására és a közmeghallgatás 
és falugyűlés összehívására. 
 
Határidő: 2013. december 15. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
5. Napirend     Március 15-ei ünnepség előkészítése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az idén pénteki napra esik 15-e, de nem pénteken javaslom megtartani, hanem előző nap, csütörtök este, hogy ne 
rontsuk el senkinek a hosszú hétvégéjét. Szerintem úgy csináljuk, ahogy eddig is szoktuk. Itt a közösségi házban 
legyen egy kis, rövid műsor, amit a gyerekek adnak. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó, ezt majd megbeszéljük. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De tényleg csak egy rövid. Fellépne még a néptánccsoport és a népdalkör is. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
17 órakor, ahogy eddig? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, és a műsor után kimegyünk koszorúzni, és utána vége. 
 
További hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester ünnepi műsorra vonatkozó javaslatát. 
 
 
 
6. Napirend     Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A hulladékról szóló új törvény miatt új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kell kötni. A Zöld Híd 
Régió Kft. megküldte az új szerződést, ezért kérem a képviselő-testület felhatalmazását, hogy az új szerződést 
aláírhassam. Egyébként a hulladékkezelési díj 2013. évre végül mégiscsak 4,2%-os emelést tartalmaz az előző 
évhez képest, tehát csak annyit, amennyit a törvény megenged. Kiküldtük a szerződést e-mailen, de ha esetleg 
még nem tudtátok elolvasni, kiosztom, és olvassátok el. 
 
A képviselő-testület átolvasta az új közszolgáltatási szerződést. 
Hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki jóváhagyja a 
közszolgáltatási szerződést, és felhatalmaz, hogy aláírjam, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
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14/2013. (II.14.) képviselő-testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény alapján készült, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, mit Megbízóval, 
valamint a Höld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft., mint 
Közszolgáltatóval kötendő új, előterjesztett hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződést elfogadja és jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
7. Napirend     Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Börzsöny utcában lakók megkerestek, hogy az úton a víz befolyik a házukhoz. Kihívtam az útfelügyelőnket, 
és elmentünk megnézni a helyszínt. Az ott lakók felajánlották, hogy elkészítik az átereszt, ha az önkormányzat 
állja az anyagköltséget. Kétszer 6 méter hosszú átereszt kellene csinálni, és készítettek egy költségvetést az 
anyagköltségekhez, ami 208.850 Ft lenne. Van mellette egy nyilatkozat is, hogy vállalják az áteresz elkészítését. 
Azt gondolom, hogy ez egy jó gesztus tőlük, hogy megcsinálják, nekünk csak az anyagot kell megvennünk. 
A másik megkeresés szintén a Börzsöny utcából érkezett. Elkezdett építkezni a Béke utca végén a 
telektulajdonos, és azt kéri, hogy február végére tegyük járhatóvá a földutat, mert építőanyagot fognak neki 
szállítani, és tolólappal tolassuk meg a földutat.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem lehetne, apró kővel leszórni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De, lehetne, majd meglátjuk. Ezt szerintem csak tavasszal lehetne megcsinálni.  
 
Hámori Imréné képviselő 
A Béke utca végén is felvannak háborodva a lakók, hogy nagy a sár. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most mondtam, hogy tavasszal apró követ fogunk rá szórni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Azt mondták, hogy az apró kő semmi. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Előbb nagyobb méretű követ kell leszórni, aztán lehetne egy takaró réteget. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az már az útnak az alapja lenne.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az már az 500 ezret majdnem, hogy súrolja. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tavasszal meg lesz szórva kővel! Van még valakinek „Egyebek”? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Kisbíróba milyen anyag menjen? Megkerestek, hogy régen is elég szép pénzt kaptak az óvodások-iskolások a 
papírgyűjtésből, és hogy most is lehetne. Szerintetek bele lehet rakni egy felhívást a Kisbíróba? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, mert a Zöld Híd Régió Kft. szelektíven gyűjti a hulladékot és a papírt is elviszi, és nem szervezkedhetünk 
ellene. 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mit tegyünk bele a Kisbíróba? Nincs valami olyan, amiről fontos lenne tájékoztatni a lakosságot? 
 
Csehek József képviselő 
A lakók a járdán takarítsák le a havat! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Esetleg még azt, hogy miből tevődik össze a térítési díj. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Mennyi nálunk most a térítési díj?  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az óvodásoknak 508 Ft.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Balassagyarmaton egy kétfogásos menü 620 Ft. 
 
Csehek József képviselő 
De a gyerekek kapnak tízórait és uzsonnát is. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az a szülők problémája, hogy most hirtelen lett egy nagy emelés, majdnem 100 Ft-ot emelkedett. Diósjenőn 
olcsóbb. Lehet, hogy mi is hibásak vagyunk, hogy éveken keresztül nagyon alacsonyan tartottuk az árát. 
 
Csehek József képviselő 
Az idősek elfogadták az emelést.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt hallottam, hogy nem kapják meg az óvodások az adagot! Tegnap is fél tojást kaptak egész helyett! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem minden gyerek eszi meg az egészet, és inkább annak adjuk, aki szereti, megeszi. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én meg azt mondom, hogy minden gyerek kapja meg az előírt adagot! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mit csináltok a maradékkal? 
 
Hámori Imréné képviselő 
A moslékba megy! Rengeteg megy a moslékba. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt mondtad, hogy a szülői értekezleten a szülők támadták az önkormányzatot, hogy miért kellett 
megszüntetnünk a konyhát! Miért nem tájékoztattad a szülőket, hogy miért kellett megszüntetnünk? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én elmondtam a szülőknek, hogy 4-5 millióba kerül az önkormányzatnak a fenntartása. Nem ezzel volt a gond, 
hanem az óvoda udvar bezárásával, a színpad milyenségével, és az, hogy nincs gazdája a tolmácsi óvodának. Ezt 
vetették fel. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt is mondták, hogy szeretnék, ha délutánra be lenne zárva az óvoda. Többen azt is kérdezik, hogy az óvodai 
udvari játékok alatt miért nincs gumiszőnyeg? Tájékoztattam a szülőket, hogy azért, mert uniós szabvány, és 
nem olyan magas a kicsúszó. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Egy beton áll ki a csúszda mellett! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, azt megoldjuk, és a mászóka alá is tehetünk homokot, de ott vannak az óvodába a tanúsítványok róluk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mit szólnátok ahhoz, ha kitennénk egy táblát, hogy kamerával megfigyelt terület és egy kamerát a falra 
felraknánk? Egy DVD-re vagy egy videóra rögzítene a kamera, és nyomon tudnánk követni, hogy ki az, aki 
rongál, és ki viszi oda a kutyáját. Szerintem visszatartó erő lenne! 
 
Csehek József képviselő 
Látod, hogy a táblákat is leszedik! A zárat is lefeszítették!  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Hiába lesz itt a faluban a térfigyelő kamera, az óvoda udvarba a fáktól nem lát be! Hol lesz végül is a kamera? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az ÉMÁSZ nem engedi felrakni az oszlopaira, úgy hogy kell csinálnunk két megállapodást egy-egy lakossal, 
mert magánszemélyek területén tudjuk csak elhelyezni a kettő kamerát, de lesz még a közösségi házon és az alsó 
buszmegállónál van egy oszlopunk, ami mutatja, hogy merre van a bánya. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az túl alacsony! Én az óvodához javaslok egyet elhelyezni, de nem tudom, hogy van-e valami jogi kritériuma? 
Még a kastély bejáratát is látná. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Még azt is hiányolják, hogy nincs a faluban játszótér! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hova tennénk? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nagyon régen volt arról szó, hogy a Szépvölgyi utcában lesz, de eladtuk azt a területet. Szó volt arról is, hogy a 
Béke utca végében lehetne, de ki járna oda ki? Még szóba került az, hogy legyen több játék itt az óvoda kertben, 
ezt megoldotta az önkormányzat, de mondták, hogy kérdezzem meg, hogy mi került ebbe 400.000 Ft-ba? 
Valóban ennyibe került? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ötszáz valamennyibe került.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Majdnem ötszázba. Ketten voltunk a polgármester úrral Szécsénybe, mert akkor én voltam az óvodavezető. 
Házilag nem lehetett volna ezt megoldani. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez EU-s szabvány, és nem lehet több játékot elhelyezni az udvaron, mert akkor már nem felel meg a 
szabványnak. Kijöttek, megnézték, felmérték az udvart, ennyi játékot lehet elhelyezni rajta. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Azért merült föl a játszótér, mert nyáron a nagyok tönkreteszik a kicsik játékait, valamint az iskolások szünetben 
nem hagyják az óvodásokat játszani, mert Ők akarnak játszani. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Oldják meg a tanítók és az óvónők. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én örültem neki, hogy végre egy aktív szülői értekezlet volt, és elmondták a szülők a véleményüket. Különben 
szünetben az iskolásokat engedjük is játszani a játékokkal, mert mi többet vagyunk kint, és nem mondhatjuk, 
hogy Ők ne menjenek fel a játékokra. Nekik is kell játszani. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor az elhangzottakról tájékoztassátok a szülőket, és ha kíváncsiak a tanúsítványokra, mutassátok meg 
nekik. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Én közben visszanéztem a konyha költségeit: szolgáltatási költségek a konyhán nyersanyagra 4.163.000 Ft, 
egyéb költség 5.964.000 Ft, rezsi költség 1.511.000 Ft, tehát ez összesen 11.638.000 Ft-ra jön ki. Ez akkor volt, 
amikor tárgyaltuk, hogy megszüntetjük. Emlékszem, hogy a falugyűlésen egy felszólaló azt mondta, hogy 
milyen jogon fizetünk ki az ő pénzéből is 5 millió forintot azért, hogy valakinek a gyereke ebédeljen? Oldjuk 
meg másként! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Emlékeztek rá, hogy akkor 55 fő étkezett a konyhán.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Annak idején 1 adag nyersanyagköltsége 249 Ft volt, + rezsiköltség 508 Ft, így 757 Ft-ba került az étel. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ami most így elhangzott, a Magdi ezt elmondhatta volna a szülői értekezleten!  
 
Hámori Imréné képviselő 
Én azt mondtam, hogy nem volt már rá pénzünk fenntartani. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Így van! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Mindenki tudta, hogy a konyha megszűnésén dolgozunk, és nem állt ki akkor senki a konyha mellett! 
 
Torma Andrea jegyző 
Azt ne felejtsétek el, hogy ha akkor az a lépés nem történik meg, ma nem így állna Tolmács költségvetése! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez így van! Kétszer, vagy háromszor is foglalkoztunk vele, hogy meg maradjon-e a konyha! 
 
Hámori Imréné képviselő 
A színpad kérdése is felvetődött, már nincs száraz hely, mert a teteje tönkrement.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kell nekünk oda színpad? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Minden ünnepség ott van!  
 
Torma Andrea jegyző 
Kell, hogy fedett legyen? Nem lehet leszedni a tetejét? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igaz, most már itt van a közösségi ház! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szerintem többe kerülne elbontani, mint felújítani. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az biztos, hogy nem kevés pénz lenne.  
 
Csehek József képviselő 
Új tetőt lehet csinálni, de meddig tartana az is? Szétrugdossák a gyerekek a labdával.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szóba került a szülők részéről az óvónői pályázat. Nem tudom, hogy hogy van kiírva a pályázat, mert a szülők 
szeretnék, ha több foglalkozás lenne az óvodában, például tánc, vagy angol nyelv. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha a szülők hajlandók erre áldozni, lehet hozni tánctanárt, angol tanárt. 
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Hámori Imréné képviselő 
Azt csak az óvoda nyitvatartási ideje után lehet. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nagyon sok óvodába vannak ezek a fejlesztő játékok, például idegen nyelven fejlesztik a gyereket. Nem 
óvodaidőn kívül! Ezt hiányolják sokan, hogy ezek nincsenek. 
 
Torma Andrea jegyző 
Ha annyira akarja a szülő, hogy ilyen nevelést is kapjon a gyerek, akkor el kell vinni egy olyan óvodába. 
Egyébként semmivel nem lesz hátrányosabb helyzetben az a gyerek, aki még az óvodában nem találkozik az 
idegen nyelvvel. Annak van előnye, aki anyanyelvi szinten otthon a családban úgy nő fel, hogy használják az 
idegen nyelvet, de hogy az óvodában tanulja, vagy nem, nem lesz hátrányban szerintem. Ezt most inkább 
divatnak érzem, mint indokolt szükségességnek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én is azt olvastam, hogy nincs értelme, ha otthon nem beszélnek idegen nyelven a gyerekkel. Hallottam, hogy 
amióta az óvónőnk lebetegedett, azóta nincs gyúrmázás, festés az óvodába! Nem tudom, hogy igaz-e? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Minden nap festenek és rajzolnak! Hát lekvárral nem festünk, az igaz! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az alapfeladatokat akkor ellátjuk! Valóban elvihetik a szülők a gyereküket olyan óvodába, ahol esetleg nyelvet 
is tanulnak, ha erre van igényük, mi csak az alap nevelési feladatokat tudjuk biztosítani. Az is elhangzott az 
egyik szülőtől, hogy a gyereke majd most megy iskolába, és nincsenek felkészítő foglalkozások a gyerekeknek. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az óvodában nem iskolásdist kell játszani, hanem fejleszteni kell őket úgy, hogy majdnem ne is vegye észre. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt is kifogásolták, hogy fejlesztő játékokra van kiírva pályázat, és mi nem pályáztunk rá. 
 
Torma Andrea jegyző 
Ez is divat mostanában, hogy a pályázatokkal dobálódznak emberek, miközben nincsenek tisztában a pályázati 
rendszer működésével, de ha tudnak ilyen pályázatról, akkor szóljanak, nem? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A szülőknek meg lehet mondani, hogy ha tényleg tud ilyen pályázatról, akkor szóljon, és megnézzük! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szó volt arról is, hogy el lehetne menni Nógrádmarcalba megnézni a hulladékkezelést, feldolgozást. Az egyik 
szülő már utána is érdeklődött.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha erre igény van, akkor megszervezem! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igény van rá! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Egy illető utána nézett a pályázatoknak, és a legtöbb 2012. év végével lejárt. Egy valamit talált, ami a facebokon 
van, fel kell tenni fényképet az óvodáról, és ha bizonyos fő megosztja, lájkolja, akkor 20.000 Ft értékben 
fejlesztő játékcsomagot lehet nyerni. Ebbe nem férünk bele, mert 30 fősnek kell lennie az óvodának. Ezt el is 
küldtem a szülői munkaközösség tagjainak. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Polgármester Úr, akkor légy szíves szervezd meg a nógrádmarcali látogatásunkat, 20 fő óvodásunk van, és még 
pár felnőtt is jönne. Április vagy május megfelelne.  
Az úszásra továbbra is van igény, ennek örülök! Tíz alkalom lenne Bánkon, és azt szeretnénk, ha az 
önkormányzat kisbusza vinne minket. Lehetséges ez? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
Csehek József képviselő 
Úgy kell szervezni, hogy az ebédhordást ne érintse! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mindenki hozzon magának gyerekülést! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szoktak, de jó! Köszönjük! Még valamit: nagyon örülök a fiatalok farsangi bál szervezésének! Nagyon 
aranyosak, figyelmesek voltak. A képviselőknek névre szóló külön meghívót küldtek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Küldtek még két belépőjegyet is.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Nagyon jók voltak a jelmezek, és a fánksütő verseny ötlete is! A fiatalok is sütöttek, és minden asztalra tettek 
egy kistányérral. Finom volt! Le a kalappal előttük!  
Az jutott még eszembe, hogy a közösségi házban lehetne nyelvoktatást szervezni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt már próbáltuk, és nem volt jelentkező! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Lehetne táncoktatás is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az van minden héten! Próbáltam már bevonni a fiatalokat is! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Biztos tudjátok, hogy most van ilyen fakitermelő oktatás, és Tolmácsról is elég sokan szerettek volna 
jelentkezni, amennyiben ez Rétságon kerül megrendezésre. A férjem is jelentkezett és Szentén sikerül nekik 
megszervezni az oktatást. Nekünk meg itt a közösségi házunk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Itt is meglehet szervezni.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Még egy kérdés! Óvónő ügyben mi van most? Keresünk? Nem keresünk? Hányat keresünk? A 
betegállományban lévőről tudunk valamit? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Most megy majd felülvizsgálatra, de azt mondja, hogy még mindig szédül. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Megtartjuk az óvoda társulásunkat vagy vezető óvónőt is keresünk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Még nem tudjuk, hogy mi lesz. Majd ezzel is fogunk foglalkozni. A napokban jön két óvónő elbeszélgetésre. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Legalább már van jelentkező! Azt hittem, hogy még nincs. Jaj, de jó! Tolmácsi nem pályázta meg? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Most hány óvónőt keresünk? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Most egy fő állandót. Nem tudjuk, hogy a betegállományban lévő óvónő mikor tud majd visszajönni, egy évig 
lehet betegállományban. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem mondta, hogy esetleg le akarja-e magát százalékoltatni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Rossz ez a bizonytalanság! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most van óvónő jelentkezőnk, elbeszélgetünk velük és meglátjuk, hogy melyiket alkalmazzuk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Foglalkozzunk a lakossági aláírásgyűjtéssel! Vegyük ezt komolyan tőlük! Már a számuk miatt is! Annyit 
szeretnék elérni, hogy juttassuk el a közgyűlés elnökéhez, és csináljunk fénymásolatot belőle. Végezzenek egy 
bejárást, és győződjenek meg az út állapotáról, és járjanak el a közútkezelőnél. Szüntessék meg ezt a tarthatatlan 
állapotot! Tegyük meg a tőlünk elvárhatót! Az út valamilyen úton-módon kerüljön felújításra! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hallottam már róla én is, mondtam, hogy meg tudjuk azt tenni, hogy mi is adjuk a nevünket hozzá. Egyet értek 
ezzel, és ha úgy gondoljátok, küldjük meg a megyei közgyűlésnek, bár nincs sok közük hozzá. El lehet küldeni a 
közútkezelőnek! A múltkor beszélgettem azzal a személlyel, aki bejárja az utakat, azt mondja, hogy 2-3 hetente 
kell erre jönnie, és most írja a jelentést, és mindig leírja benne, hogy már járhatatlan az út. Leírja, és továbbítja 
is! Az a javaslatom, hogy fogalmazzunk meg a petíció mellé egy levelet, és küldjük el. Egyértelműen támogatom 
ezt a lakossági kezdeményezést, és kiállunk mellette! Még az útlezárást is támogatom, hogy kimennénk a 2-
teshez, és csak a tolmácsiakat engednénk be. Semmi áruszállítót nem! Ebből lenne nagy visszhang! 
 
Torma Andrea jegyző 
Az a baj, hogy más nem is nagyon jár erre csak a tolmácsiak és az áruszállító kamionok az Erdőkémiába, tehát 
ezzel legfeljebb nekik lehetne problémát okozni, és kérdezem, hogy a legnagyobb cégünknek tegyünk keresztbe? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Biztos, hogy lenne média visszhangja!  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Azt javasolta a múltkor a férjem, hogy az egyik rendezvényünkre hívjunk meg valami befolyásos személyt, hagy 
zötyögjön be az utunkon, és lehet, hogy pár nap múlva kész lenne az utunk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az igazán befolyásos személyek el sem jönnének ide! Kétodonyba megcsinálták az útlezárást, és meg is 
csinálták az újukat! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen, az Erdőkémiával szúrnánk ki! Senki mással! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én nem hiszem, hogy ki kellene kezdenünk az Erdőkémiával! 
 
Torma Andrea jegyző 
Sajnos azt kellene figyelembe venni – ami tudom, nagyon nehéz annak, aki itt lakik és ebben érintett - hogy ez 
egy öt számjegyű út, és jelen pillanatban még az egyszámjegyű utak is tele vannak hatalmas kátyúkkal. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem csinálják meg kellően az útjainkat, az a baj! Nem tömörítik be kellően, hogy a víz ne menjen bele! 
Trehányul dolgoznak! 
  
További hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy 
támogassuk a lakossági petíciót, és ismét kezdeményezzük az út sürgős javítását, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

 
15/2013. (II.14.) Képviselő – testületi határozat 

 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakosság által kezdeményezett, a 
2-es számú főútról Tolmács településre bevezető, a Magyar Állam tulajdonában és a 
Magyar Közút Zrt. kezelésében lévő bekötőút közlekedésre alkalmatlan állapota és a 
felújítás azonnali követelését sürgető petíció tartalmával teljes mértékben egyetért, a 
lakosság követelését maximálisan támogatja, a petícióhoz az önkormányzat csatlakozik, 
és felszólítja a közutat kezelő Magyar Közút Zrt-t, hogy a közút közlekedhetősége 
érdekében, mint a közút kezelője, tegyen eleget az országos közutak kezelésének 
szabályozásáról szóló 6/1998. (III.11.) KHVM rendeletben foglalt közútkezelői 
kötelezettségeinek, és azonnal gondoskodjon arról, hogy az út működőképes állapotba 
kerüljön! 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem döntöttünk még a Börzsöny és az Alkotmány utcai áteresz ügyében. Támogassuk, és vegyük meg az 
anyagot, vagy a pénzt adjuk oda az anyagra? Szerintem vegyük meg mi az anyagot! 
 
 
További hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy támogassuk az áteresz megépítését, úgy, hogy az önkormányzat megvásárolja az anyagot, és a 
lakóközösség elvégzi a munkát, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

16/2013. (II.14.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Börzsöny utcai lakóközösség 
kezdeményezését támogatva, vállalja, hogy a Börzsöny utca és az Alkotmány utca 
kereszteződésben a vízelvezetés biztosítása érdekében szükséges áteresz elkészítéséhez 
a szükséges munkaanyagot – a lakóközösség által benyújtott anyagköltség szükséglet 
szerint, megközelítőleg 208.850 Ft értékben) – saját költségvetése terhére megvásárolja 
és biztosítja a lakosok részére, tekintettel arra, hogy az érintett lakóközösség a munka 
elvégzését saját maguk vállalták és elvégzik. 
 
Határidő: az időjárás függvényében azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A játszótéri kamera ötletét jónak tartjátok? Kellene árajánlatot kérni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Először zárjuk le, és majd utána meglátjuk! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Reggel nyolckor kinyitod, és este hatkor bezárod? Az a baj, ha be akarnak menni, bemennek az iskola lépcsőnél! 
Mondjuk ez igazából nyáron lesz téma. 
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Csehek József képviselő 
Veszek rá láncot és lakaktot, és nyitom, zárom a kaput. 
 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta a napirendek tárgyalását. 

 
 

K.m.f. 
 
 

 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
Csehek József 

képviselő 


