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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

4/2013.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2013. március 21-én 12.00 órai kezdettel megtartott, telefonon összehívott rendkívüli képviselő-testületi 

ülésről 
 
Ülés helye: Önkormányzat Hivatala, polgármesteri iroda, 2657 Tolmács, Sport u. 1. 
 
Az ülés vezetője:    Hajnis Ferenc polgármester 
 
Jelen vannak:     Hajnis Ferenc           polgármester  
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Csehek József képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
 Hámori Imréné képviselő 
 Torma Andrea 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 Dudás Gergely alpolgármester legyen.  
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat nem volt. 
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. A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. társasági 

szerződés módosítása  
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
2. A Rétság Kistérség Többcélú Társulásával kapcsolatos nyilatkozat – további tagság, és ellátandó feladatok 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
3.      Rétsági Rendőrkapitányság támogatás iránti kérelme 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
1. Napirend A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató 

Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A rétségi járóbeteg ellátást működtető nonprofit kft. társasági szerződését módosítani szükséges. Elolvastátok az 
igazgató Úr által küldött anyagot, hogy jogszabályi rendelkezés alapján a vezető tisztségviselő születési helyével 
és időpontjával ki kell egészíteni a társasági szerződést. Tőlem várnak egy nyilatkozatot, amit alá kell írnom, 
hogy a társasági szerződés módosítást elfogadom, de ezt képviselő-testületi döntés nélkül – mivel a gazdasági 
társaságnak az önkormányzat a tagja - ezt nem kívánom aláírni, ezért kérem a módosított társasági szerződés 
elfogadására vonatkozóan a képviselő-testület döntését. A nyilatkozatot március 22-ig kérik vissza, ezért hívtam 
össze rendkívüli képviselő-testületi ülést. Van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ahogy én olvastam, lényegében nem változik semmi, ez egy kötelező módosítás, szerintem elfogadható. 
 
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 a Rétsági 
kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerződésének 
módosítását az előterjesztettek szerint elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

24/2013. (III.21.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a Rétsági kistérségi 
Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. társasági 
szerződésének módosítását az előterjesztettek szerint, a vezető tisztségviselő születési 
helyével és időpontjával kiegészítve elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Tolmács Község 
Önkormányzat, mint a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Kft. tagja nevében a társasági szerződés elfogadására vonatkozó 
nyilatkozatot aláírja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
2. Napirend A Rétság Kistérség Többcélú Társulásával kapcsolatos nyilatkozat – további 

tagság, és ellátandó feladatok 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A fő kérdés, hogy továbbra is működjön-e a társulás, és maradjunk-e a tagja, ebben kellene döntenünk. Kaptunk 
egy társulási határozat, hogy miben kérik a nyilatkozatunkat. Tegnap volt társulási ülésünk és ott polgármesterek 
sok mindenben megegyeztünk, és most ezt foglalták össze egy határozatban.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha lehet, akkor én a 4. pontban a házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladatnál kérdezném: hogyan 
kívánjuk ellátni? Önállóan vagy 30 % többlet normával? Nem értem ezt! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megyünk sorba a kérdésekkel, feladatokkal, és akkor sorba beszélünk mindegyikről. Én azt gondolom, hogy 
vannak olyan feladatok, amit társulásban jobb ellátni, mintha külön-külön az önkormányzatok látnák el. Nekem 
az a javaslatom, hogy maradjon a társulás, és hogy a társuláson belül milyen feladatok legyenek, ehhez kell a 
nyilatkozat és a döntésünk 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az 5. pontnál a szociális étkezést önállóan vagy 15 % többlet normával növelt állami támogatás 
igénybevételével társulásban látjuk el? Ezt hogy kell érteni? Amit mi biztosítunk most szociális étkezést, ahhoz 
adnak támogatást? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem! Menjünk sorba és érteni fogod! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én azt kérdezném előbb, hogy mik azok a feladatok, amit a társulással együtt csinálunk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jelenleg a belső ellenőrzés, házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres segítségnyújtás. A belső ellenőrzés és a házi 
segítségnyújtás kötelezően ellátandó feladat az önkormányzatoknak.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
És mennyivel olcsóbb, hogy társulásban van? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Az egyes pontoknál kitérek rá, azért mondom, hogy menjünk sorba! Azt gondolom, hogy vannak olyan feladatok 
– történetesen ez a házi segítségnyújtás - amit mindenféleképpen társulási formában érdemes ellátni, mert így éri 
meg, szakmailag is, és gazdaságossági szempontból is. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Van ezek közül a feladatok közül olyan, amit kivehetünk belőle, mert nem akarjuk társuláson belül csinálni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az 1. pontban nyilatkoznunk kell, hogy július 1-jét követően akarunk-e társulni más önkormányzatokkal, a 
társulás tagja szeretnénk-e maradni? Én úgy gondolom, hogy igen. A további kérdés, hogyha megmarad a 
társulás, milyen feladatokat szeretnénk társulási formában ellátni? A 2. pontban a belső ellenőrzési feladatok 
ellátására vonatkozóan kell nyilatkoznunk. Erre vonatkozóan annyi hangzott el a tegnapi ülésen, hogy egy 
intézményre vonatkozóan körülbelül 150-200 ezer Ft-ra jönne ki a belső ellenőrzés elvégzése, ha ezt önállóan 
végeznék az önkormányzatok. Azon agyaltunk itt egész délelőtt, hogy melyik feladatot hogy kellene ellátnunk. 
Arra jutottunk, hogy a belső ellenőrzésbe nem kellene belépnünk, nekünk van két intézményünk, az óvodánk és 
a hivatal, lehet, hogy jobban jönnénk ki, ha saját magunk kötnénk egy külső céggel megállapodást, aki elvégzi a 
belső ellenőrzést, csinál róla egy beszámolót és kész. Jelenleg a társulásban nincs belső ellenőri végzettségű 
személy, aki volt, az átment a járáshoz dolgozni. Tehát azt gondolom, hogy ezt talán nem kellene társulási 
formában csinálni, ezt meg tudjuk oldani magunk is. 
 
Torma Andrea jegyző 
Jelenleg bizonytalan a társulás jövője, nem tudjuk, hogy hány település marad továbbra is a társulásban, mert 
mondjuk ha csak öt marad, akkor ésszerűtlen egy belső ellenőrt alkalmazni, hiszen akkor több költség jut egy 
önkormányzatra, mintha önállóan, külső céggel végeztetnénk el ezt a feladatot.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt gondolom, hogy ezt megoldjuk magunknak. Több polgármesternek is az volt a véleménye, hogy egyedül a 
házi segítségnyújtást érdemes társulásban ellátni. 
A 3. pont szól a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról, amire az állam március 31-éig adott támogatást – utána 
nem tudjuk, hogy kapunk-e rá, és  július 1-jétől ezt a feladatot úgy néz ki, hogy átvenné az állam A lényeg az, 
hogy a társuláson belül ezt fenn kívánjuk-e tartani június végéig, mert akkor az önkormányzatunknak három 
hónapot meg kell finanszírozni. Tudni kell, hogy jelenleg Tolmácson három ilyen ellátott van, és ez nekünk 
legrosszabb esetben – ha az állam ehhez nem ad támogatást - 48.000 Ft-ba kerülne, és ezt ha meg akarjuk tartani, 
akkor saját költségvetésünkből kell kifizetni a kistérség felé. Én azt gondolom, hogy ezt vállaljuk fel erre a 
három hónapra. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Miért csak három ember van a jelzőrendszeres segítségnyújtásba? Ez pénzbe kerül nekik? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Eleinte sokkal többen voltak, de volt egy állami döntés, és Rétság kistérségre 62 fő ingyenes ellátottat határoztak 
meg. Polgármesterek megegyeztünk, hogy melyik településre mennyi ingyenes ellátás jut, így nekünk 3 fő jutott. 
Ennek a három főnek most nem kell fizetni, de ha ezen kívül valaki még kérné a szolgáltatást, annak már fizetnie 
kell érte. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Pedig én ezt jó dolognak tartom!  
 
Torma Andrea jegyző 
Jelenleg havi 5.000 Ft a költsége. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen, állami támogatás nélkül pedig 7.600 Ft, vagyis háromhavi díja támogatás esetén 15.000 Ft, támogatás 
nélkül 22.800 Ft, és ha tovább számolom ezt három főre, akkor 68.400 Ft. Nem tudom, hogy ez a három személy 
használja-e a készüléket? Be van-e nekik kapcsolva, vagy csak valahova le van téve? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ezt használni akkor kell, ha probléma van! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen, de egyáltalán üzemben van-e tartva? Én nem értem ennek a működését. Telefonos riasztó? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, ha megnyomja a jelzést, akkor egy diszpécser jelentkezik, aki szükség esetén kiküldi a szolgálatot. A 4. 
pontban arról kell nyilatkozni, hogy a házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladatot önállóan, vagy a 
társulásnak járó 30 % többletnormatívával növelt állami támogatás igénybevételével, társulási tagként kívánjuk 
ellátni 2013. július 1-jét követően is? Elgondolkodtunk ezen is, hogy mi lenne, ha önállóan látnánk el, de egyik 
tolmácsi alkalmazottnak sincs meg az ehhez szükséges végzettsége, ezért elvetettük ezt a lehetőséget. Társulási 
szinten az intézmény a végzettségekkel is meg tud felelni a törvényi előírásnak. 
 
Torma Andrea jegyző 
Itt volt az intézmény vezetője, és azt mondta, hogy megpróbálja elintézni, hogy indítsanak egy tanfolyamot, ahol 
minden dolgozója elvégezheti a képzést, és azt is igyekszik szorgalmazni, hogy ehhez a munkaügyi központtól 
munkahely megtartó támogatást kapjanak. Jelenleg azért nem intézkedik ebben, mert bizonytalan a jövőjük, de 
ha eldől, hogy maradnak, akkor ezt is el kezdi szervezni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A lényeg az, hogy ezért az egy dologért érdemes társulásban maradni, jól működik ez a rendszer, szakmailag is 
és anyagilag is kihozható az állami támogatásból. Ehhez Tolmácson még egy főt jó lenne az ellátásba bevonni.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ha társulásban maradunk, akkor 30%-kal többet kapunk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, több támogatást ad az állam, de nem mi kapjuk meg, hanem a társulás, hiszen a társulás látja el a feladatot. 
Ha mi látnánk el, akkor kevesebb normatívát kapnánk, abból nem lehetne fenntartani, hozzá kellene még tenni, 
és ráadásul a szakmai feltételeket sem tudnánk biztosítani.  
 
Torma Andrea jegyző 
Ez úgy néz ki, ha az önkormányzat önállóan végzi el ezt a feladatot, akkor ellátottanként 140.000 Ft-ot kapunk, 
ha társulásba végezzük, akkor 180.000 Ft-ot kap a társulás. És ha megszüntetnénk ezt az intézményt, akkor 
körülbelül 50 fő alkalmazott elbocsátásával is kalkulálni kell. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Számításokat végeztek ezzel kapcsolatban, és azt mondták, hogy úgy lenne jó, ha annyi embert 
foglalkoztatnának településenként, hogy az ellátottak számát tekintve önellátó legyen, pontosabban önfenntartó. 
Tolmács tekintetében önfenntartók vagyunk, de még egy embert jó lenne felvenni a gondozottak közé. Az is jó 
lenne, ha 90 év feletti volna, mert azoknak nem kell fizetni, azoknak ingyenes az ellátás.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ha jól tudom, itt is volt valami változás, az ellátottaknak fizetős lett, nem? 
 
Torma Andrea jegyző 
Igen, 90 év felett ingyenes, és még annak is, akinek nem haladja meg a nyugdíja a 42.750 Ft-ot, de a normatívát 
ugyanúgy megkapjuk rá. Aki nem tartozik a díjmentességi körbe, annak térítési díjat kell fizetni, fél óránként 
100 Ft-ot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az egyik gondozónőnknek 5 fő gondozottja van, ide még be lehetne hozni egy főt, a másiknak pedig hét. Tehát 
én azt javaslom, hogy ezt a feladatot továbbra is társulásba lássuk el. 
Az 5. pontban arról kell nyilatkozni, hogy a szociális étkeztetést hogyan kívánjuk ellátni. Elvégezzük 
magunknak, mint eddig, vagy társulásban, amihez akkor 15 %-kal több normatívát ad az állam?  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezt magyarázd el! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Novemberben volt egy előadás Érsekvadkerten, amit a gyöngyösi kistérségből tartott a szociális intézmény 
igazgatója, és felvetette nekünk, hogy ha társulásba csinálnánk a szociális étkeztetést, akkor 15 %-kal több 
normatívát tudnánk lehívni. A kistérségen belül nagyon sokan támogatták, ezért alaposabban utána néztünk, és 
megtudtuk, hogy nagyon bonyolult volna ennek a megszervezése, mert ha már társulásba csináljuk, és mindenki 
társulna, elérnénk a közbeszerzési értékhatárt, ki kellene írnunk a közbeszerzést, a társulás köt szerződést a 
beszállítóval, aki megnyeri a közbeszerzést, ugyanakkor több településen még saját konyha működik. A 
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társuláson belül egy önkormányzati rendelet határozná meg a térítési díjakat külön-külön telephelyenként. 
Szóval ez egy bonyolult dolog lenne, és a szociális étkezés normatívájából így is kijövünk, meg tudjuk oldani 
önállóan ezt a feladatot, ahogy eddig. Egyedül az lenne a jó benne, hogy az a 20 ember, aki Tolmácson szociális 
étkezős, egy kicsit kevesebbet fizetne az ételért. Azt javaslom, hogy maradjon minden úgy, mint eddig.  
A 6. pont a pénzzel kapcsolatos nyilatkozat, hogy amelyik feladatba belépünk, annak vállaljuk, hogy hozzá 
fizetjük a ránk eső részét. Ha csak a házi segítségnyújtásba lépünk be, akkor ahhoz úgy néz ki, hogy nem kell 
pénzt hozzátenni. Ezt úgy fogják meghatározni, hogy az a település, aki nem tudja hozni a megfelelő számú 
ellátottat, az fizessen hozzá. Tegyen bele az az önkormányzat, aki nem tudja hozni a megfelelő számú ellátottat, 
hogy rentábilis legyen a településen ez az ellátás. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jogos!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt mondjuk majd bele is kellene fogalmazni a társulási szerződésbe. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Így van, és figyelmeztetni erre a tagtársakat is.  
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki az elhangzottak szerint 
elfogadja a Rétság Kistérség Többcélú Társulásban kívánt feladatok ellátását, vagyis hogy csak a házi 
segítségnyújtást kívánjuk társulási szinten ellátni, és ahhoz a települési szinten kimutatott, szükséges 
hozzájárulás fizetését vállaljuk, más feladatot pedig önállóan látunk el, és a munkaszervezeti feladatokhoz sem 
kívánunk hozzájárulást fizetni, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

25/2013. (III.21.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a Rétság Kistérség Többcélú 
Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa 3/2013. (II.19.) határozata alapján 
a Társulás által ellátandó feladatok tárgyában a következő döntést hozza: 

1. Tolmács Község Önkormányzat képviselő testülete (továbbiakban: képviselő-
testület) nyilatkozik, hogy Tolmács Község Önkormányzata 2013. július 1-jét 
követően is a Társulás tagja kíván maradni. 

2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Tolmács Község Önkormányzata a belső 
ellenőrzési feladatokat önállóan kívánja ellátni. A képviselő-testület hatályon 
kívül helyezi a belső ellenőrzési feladatok társulás útján történő ellátására 
vonatkozó 81/2012. (IX.25.) határozatát. 

3. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Tolmács Község Önkormányzata a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 2013. június 30. napjáig fenn kívánja 
tartani, és ennek Tolmács községre jutó – állami támogatáson felüli – költségét 
megtéríti. 

4. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Tolmács Község Önkormányzata a házi 
segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladatot a Társulás tagjaként, a Társulás 
intézménye útján kívánja biztosítani Tolmács településen. 

5. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Tolmács Község Önkormányzata a 
szociális étkezést önállóan kívánja biztosítani a településen. 

6. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Tolmács Község Önkormányzata a 
szociális ellátás (házi segítségnyújtás) Tolmács település tekintetében, a tolmácsi 
ellátottak vonatkozásában kimutatott, az állami pályázati támogatási forrással 
nem fedezett költségét a Társulás részére átutalja. Tolmács Község 
Önkormányzata a munkaszervezeti feladatok ellátására 2013. évben külön 
támogatást nem nyújt, azt a Társulás 2012. évi pénzmaradványa terhére javasolja 
megoldani. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Hajnis Ferenc polgármester 
A munkaszervezeti feladatok ellátásához még egy dolog lenne. A kistérségi társulásnak most 12 milliós plusz 
pénze van az elmaradt tagdíjakból, és egyebekből, amik bejöttek. Most Rétság látná el a munkaszervezeti 
feladatokat, – a törvény erejénél fogva – és nagyon sok pénzt, havi 500.000 Ft-ot kérnek ahhoz, hogy ezt 
elvégzik. Ahogy megkaptam a költségvetést, átküldtem a pénzügyes munkatársunknak, aki átnézte, és mondta, 
hogy ez az összeg havonta nagyon sok. Én ezt felhoztam a társulási ülésen, ahol azt mondták a polgármesterek, 
hogy higgyem el, hogy nem olyan sok ez a pénz. Hangsúlyozom, hogy többen nem voltak képben, mert 
csütörtökön megkaptuk az anyagot, pénteken mindenki elutazott, tehát maradt a hétfői nap, amikor át tudták 
nézni. A kistérségi társulásnál március végéig még egy nyugdíjas hölgy megbízással elkészíti a beszámolót és 
megcsinál mindent, amit kell, tehát Rétság eddig nem csinált semmit. Egyik polgármester társam felszólalt, hogy 
januárra nem kapják meg az 500.000 Ft-ot, csak februárra, és ez mondjuk így lett elfogadva. Ma délelőtt – a 
jegyző asszony, a pénzügyes kollegina és én - átbeszéltünk mindent, osztottunk szoroztunk, és arra jutottunk, 
hogy ha ennyit fizet a Társulás Rétságnak, akkor a Társulás meglévő pénze nem lesz elég a teljes évi 
munkaszervezeti feladatokra, és utána június 30-tól Rétság kilép a Társulásból, aztán akik benne maradunk, 
fizethetjük hozzá a pénzt. Ezért arra gondoltunk, hogy a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal ezt a 
feladatot havi 200.000 Ft-ért megcsinálná. Ebből ki tudjuk fizetni azok munkáját, akik ezt ellátnák, és a Társulás 
is kijönne ebben az évben a pénzéből, és legalább ehhez nem kellene hozzá fizetni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nagyon jó! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Június 30-ig bevállalnánk ezt a feladatot, de ehhez hozzá kell járulni mind a három fenntartó önkormányzatnak. 
Aztán erre a Társulásnak egy határozatot kell hoznia, hogy ehhez hozzájárulnak. Ehhez tudni kell, hogy én 
felhívtam a kistérségi társulás elnökségi tagjait, és elmondtam, hogy nem mindegy, hogy most a pénzt elviszi 
tőlünk Rétság, utána meg a második félévben mi önkormányzatunk tolunk bele pénzt, hogy a feladatokat el 
tudják végezni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én olvastam, hogy a kormányhivatal utasította Őket, hogy június végéig Rétság város kötelessége ellátni a 
feladatokat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha más nem vállalja be, akkor a székhely szerinti önkormányzat hivatalának kell ellátni a munkaszervezeti 
feladatokat. Sajnos kedden megszavaztuk ezt a havi 500.000 Ft-ot, és felhatalmaztuk Mezőfi Zoltán elnököt, 
hogy aláírja a megállapodást. De ezt vissza lehet vonni. Most azon vagyok, hogy ha Ti is támogatjátok ezt, hogy 
újra össze legyen hívva a társulási tanács, és meg tudjuk ezt tárgyalni. Lényeg az, hogy a telefonon beszéltem az 
elnökségi tagokkal, akik szintén támogatják azt, hogy legyen összehívva egy társulási ülés. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A lényeg az, hogy maradjon pénz a társulásba! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Pontosan! Ha ezt nem szavazzák meg, akkor legyen a havi 560.000 Ft, de akkor azt fogom mondani, hogy aki 
nem szavazza ezt meg, az tolja utána bele a pénzt! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én nem hiszen, hogy ott annyi munka van, hogy egy hónapig folyamatosan dolgozni kelljen vele. Ez a pénz 
bőven több, mint egy teljes állású ember díja. Minden ember kívülről is látja, hogy ez sok! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha sikerül összehívni a társulási ülést, azt kértem a jegyző asszonytól és a pénzügyes kolleginától, hogy jöjjenek 
el velem, és támasszák alá, amiről beszéltünk! Szerintem meg tudjuk győzni a polgármestereket. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
És ez most június 30-ig szól? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen!  De megmondom őszintén, azért gondolkodom azon is, hogy esetleg utána is mi látnánk el a 
munkaszervezeti feladatokat.  
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Hámori Imréné képviselő 
Ez idő alatt meglátnátok, hogy hogy lehet ezt csinálni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, hogy lehet-e normális módon csinálni. 
 
További hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy 
a Rétság Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezeti feladatait a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 
havi 200 ezer Ft ellenében lássa el, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

26/2013. (III.21.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete támogatja és vállalja, hogy a Rétság 
Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezeti feladatait a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal havi 200.000 Ft működési célú pénzeszköz átadás ellenében 
2013. június 30. napjáig ellátja. A képviselő-testület hozzájárul, hogy az erre vonatkozó 
megállapodást a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal nevében a Jegyző 
megkösse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
3. Napirend Rétsági Rendőrkapitányság támogatás iránti kérelme 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Rétság Rendőrkapitányságtól érkezett egy támogatási kérelem. A bűnügyi osztály részére szeretnének 
vásárolni egy nagy értékű, külső vakuval ellátott fényképezőgépet, ami éjszaka is jól lehet használni és jó 
képeket készít, és ehhez kérnek többek között tőlünk is 50.000 Ft támogatást. Azt javaslom, hogy támogassuk, 
mert nekünk is fontos, hogy a rendőrség jól működjön, és ehhez megfelelő eszközökre is szüksége van. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én is támogatom, mert nagyon hamar megtalálták a kastélyunkból ellopott kovácsoltvas kaput is! 
 
További hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy 
a Rétsági Rendőrkapitányság eszközbeszerzését támogassuk egyszeri 50.000 Ft-tal, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

 
27/2013. (III.21.) Képviselő – testületi határozat 

 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyszeri 50.000 Ft-tal támogatja a 
Rétság Rendőrkapitányság (Rétság, Rákóczi út 8-10.) Bűnügyi Osztálya részére 
szükségessé váló nagy értékű technikai eszköz (külső vakuval ellátott fényképezőgép) 
vásárlását. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás Rétság 
Rendőrkapitányság illetékese részére történő kifizetésére, illetve átutalására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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További napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet, és az ülést bezárta. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 

Dudás Gergely 
alpolgármester 


