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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

5/2013. 
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2013. április 23-án 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 
 Torma Andrea jegyző 
 
Meghívottként jelen van:  Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönti a meghívott vendéget és a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 
4 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 javaslat nem volt. 
A javasolt napirendi pontokat a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag 
elfogadta. 
A képviselő-testület - egyhangúlag elfogadva - az alábbi a napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Napirend  

Napirend előtt 
• Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról  

 
Napirend 

 
1. Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
2. Beszámoló Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Beszámoló Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2012. évi tevékenységéről és a költségvetés végrehajtásáról 
Beszámoló Tolmács-Bánk Óvoda 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
3. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet  

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
4. 2013. évi közbeszerzési terv 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
5. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
6. Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása  

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
7. Egyebek 
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Napirend előtt       Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A képviselő-testülettel voltunk a Nógrádi Vegyipari Zrt. üzemében, melyen az alpolgármester úr nem tudott 
részt venni, ahol arról tájékoztattak minket, hogy mi történt azóta, mióta tulajdonos váltás történt. Nyolc cégnek 
van itt bejelentve a telephelye, mert az új tulajdonosok bejelentettek több kisebb cégüket is. Ez valahol jó is 
nekünk, mert legalább ide is fizetnek iparűzési adót. Én korrektnek éreztem a tájékoztatásukat, hogy mi hogyan 
alakult, mit és hogyan szeretnének csinálni. Úgy néz ki, hogy a piac már kezd nekik belendülni, és pályázat útján 
szeretnének fejleszteni. Az úttal – Tolmács úttól az Arany J. utcáig tartó szakaszról van szó - kapcsolatban azt 
mondták, hogy az év második felében várhatóan sikerült többet mondaniuk erről, és lehetséges, hogy teljes 
egészében kijavítják. Arról is szó volt, hogy le szeretnék bontani a retortát, megkérték rá a bontási engedélyt. Ez 
nem is baj, mert legalább nem magasodik ki az a torony és a kémények, mert ez a látvány sokaknak elrettentő. 
Van nekünk egy pályázati menedzselésre vonatkozó szerződésünk, fizettünk nekik 50.000 Ft-ot. Többször 
kerestem már Őket, sokáig nem válaszoltak, most végre tudtam a képviselőjükkel beszélni, aki tájékoztatott, 
hogy nincs veszve semmi Tolmács viszonylatában, keresik a lehetőségeket, dolgoznak rajta. Folyamatosan 
bombázom Őt kérdésekkel. Mondtam neki, hogy minket elsősorban a szennyvíz érdekelne, és próbáljanak meg 
utána járni, hogyan lehetne ezt megvalósítani. 
A kistérségi társulás munkaszervezeti feladatait úgy néz ki, hogy megkapta a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatalunk. Elég nagy harcot folyt Rétsággal, de a társulási tanács megszavazta, hogy 800.000 
Ft-ért a hivatalunk lássa el a feladatokat. Erre vonatkozóan már volt egy megállapodás, amit a Társulás már 
előzőleg megkötött a rétsági polgármesteri hivatallal, és eze először közösen fel kell bontani. Rétság képviselő-
testülete a múlt héten úgy döntött, hogy egy havi – 569.000 Ft – díjat kapjanak meg, és akkor közös 
megegyezéssel felbontható ez a megállapodás. Jegyző asszonyunk készített egy előterjesztést, amit átküldtem a 
rétsági Polgármester Úrnak, és kértem, hogy hívja össze a társulási ülést és döntsön róla a társulási tanács. Hogy 
aztán júliustól mi lesz a Társulással, még nem tudjuk, ezt majd átbeszéljük, erről majd még döntéseket kell hozni 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
A Társulási ülés időpontját lehet már tudni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Még nem. Nem mindegy, hogy júliustól mennyi pénzt kell majd betenni ebbe a társulásba. 
A kastély lezárásáról még nem intézkedtem, de nincs elfelejtve. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
2012. évi költségvetés módosításával kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A sportcsarnoknál a 3.901 ezer Ft kiadás mi volt? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A felújítás, mert ki akart dőlni az egyik oldala! Láttad milyen munka volt ott? Kiásták az egész oldalát, le az alap 
aljáig, és több köbméter betont injekcióztak be, hogy az a fal el ne dőljön! Nagyon nagy munka volt! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Láttam, csak két vagy három részletben tárgyaltunk erről, és akkor nem tűnt ilyen soknak, olyan egy-két milliós 
összegre emlékeztem. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én több napon keresztül ott voltam és láttam az egész munkafolyamatot, jó munkát végeztek. Ha az építéskor ezt 
megcsinálták volna, akkor most ez a pénz megmaradt volna! Most legalább becsületesen meg van csinálva. 
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Csehek József képviselő 
Belül is megcsinálták. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen, belül is. Én nem is sokalltam ezt a költséget arra a munkára, amit ott láttam! Amikor kiásták, akkor látták 
meg, hogy miket kell még csinálniuk, hogy ne dőljön ki az egész fal! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Még a föld alatti részt is teljesen leszigetelték. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen, két rétegben a legújabb szigetelőanyaggal. 
Láttam az előterjesztésben egy olyat, hogy megnöveljük a lakáskölcsönöket 55 ezer Ft-tal, a táblázatban pedig 
300 ezer Ft-ot láttam. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
A lakás kölcsön visszatérítést kellet megemelnünk 55 ezer Ft-tal, a 300 ezer Ft pedig kiadás.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Így már értem. Láttam még olyat, hogy köztemető fenntartása, és ide nem volt kiadás tervezve, de szerintem ott 
is voltak kiadások, mondjuk villany, víz, szemétszállítás. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Villany és víz kiadás volt is tervezve, de ez a többlet pénz a konténeres szemétszállításhoz kellett még. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Így már világos ez is, a többi eddig is érthető volt, mert le van írva alaposan, úgyhogy szerintem el lehet fogadni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A konténeres szállításnak elég húzós ára van. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Valójában nem is ennyibe került, csak ezt a 105 ezer + Áfa-t kellett még betervezni, hogy elég legyen ott a pénz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A konténeres szállításra visszatérve: a zöldhulladékot olcsóbban viszik el, mint a kommunálist, ezért már 
szóltam Csehek Józsinak, hogy a temetőben kezdjék el kiválogatni a zöld hulladékból, ami nem oda való, mert 
sajnos hiába van a konténerre írva, hogy csak zöldhulladék, az emberek mindent beledobálnak, még nem szokták 
meg, hogy szétválogassák. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
2012. áprilisában feljegyeztem valahonnan, hogy 550.354.000 Ft a vagyonmérlegünk, most 546.780.000 Ft, a 
vagyonunk egy kicsit csökkent.  
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
A vagyonnál éves értékcsökkenést kell elszámolni. Nálunk a legnagyobb vagyont az önkormányzati utak adják, 
melyek nem elidegeníthetők, de értékkel kell szerepeltetni a vagyonmérlegben. Ezeknek évi 3%-os 
értékcsökkenése van. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Köszönöm, ennyi lett volna! A lényeg, hogy még mindig van tartalékunk és ez tetszik! 
 
További hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés alapján, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2013. (IV.23.) 
önkormányzati rendelete 
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az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 

2. Napirend Beszámoló Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 
Beszámoló Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2012. évi tevékenységéről és a költségvetés 
végrehajtásáról 
Beszámoló Tolmács-Bánk Óvoda 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az önkormányzat 2012. évi beszámolójához és a rendelet tervezethez kapcsolódóan van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja az előterjesztett 
rendelet-tervezetet, ezáltal az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2013. (IV.23.) 
önkormányzati rendelete 
 
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most következik a körjegyzőség beszámolója. Ehhez kapcsolódóan van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tolmácsnak ez 5.431 ezer forintjába került. Berénnyel a közös hivatal körülbelül mennyibe fog kerülni? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Ez egy jó kérdés! Igazából a költségvetésben 8 millió egynéhány ezer forint van erre tervezve, de reményeink 
szerint ettől jóval kevesebbe fog kerülni, ha megtudjuk az éves normatíva pontos végleges összegét, erre akkor 
fogunk tudni választ adni. Azt tudjuk, hogy mennyibe fogunk kerülni, a közös hivatalnak 23.913.000 Ft-os a 
költségvetése, és ezt lecsökkenti az, amit az államtól kapunk, szerintem a tervezett 5 milliós önkormányzati 
hozzájárulástól kedvezőbb lesz.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor már nyertünk rajta!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nyertünk ezen is, és az iskolán is. Azt gondolom, hogy nem lesz rossz ez az év. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a körjegyzőség 
2012. évi beszámolóját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
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28/2013. (IV.23.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete Bánk-Tolmács Körjegyzőség 2012. 
évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót, a 2012. évi bevételek teljesítését 
23.972 ezer Ft, a kiadások teljesítését 23.972 ezer Ft összeggel elfogadja. 

 
511212 Köztisztviselők alapilletménye 10 998 000 Ft
511232 Köztisztviselők nyelvpótléka 288 000 Ft
511242 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka 970 000 Ft
512212 Köztisztviselők jutalma 1 293 000 Ft
512272 Köztisztviselők egyéb munkavégzési juttatása 562 000 Ft
513292 Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása 123 000 Ft
514222 Köztisztviselők üdülési hozzájárulása 277 000 Ft
514232 Köztisztviselők közlekedési költségtérítése 913 000 Ft
514242 Köztisztviselők étkezési hozzájárulása 460 000 Ft
516212 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye 1 895 000 Ft
516222 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzési 
juttatása 389 000 Ft
516232 Részmunkaidőben foglalkoztatottak egyéb sajátos juttatása  35 000 Ft 
516242 Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítése 292 000 Ft
53125 Szociális hozzájárulási adó 4 667 000 Ft
5332 Egészségügyi hozzájárulás 172 000 Ft
5432 Irodaszer, nyomtatvány  58 000 Ft
54721 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 209 000 Ft
55229 Egyéb üzemeltetési kiadás 52 000 Ft 
5562 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 19 000 Ft
56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 72 000 Ft
56221 Belföldi kiküldetés 32 000 Ft
57221 Munkáltató által fizetendő SZJA 196 000 Ft
Kiadások összesen: 23 972 000 Ft
     
981 Pénzmaradvány igénybevétele 59 000 Ft
94222 Normatív feladatalapú támogatás 5 118 360 Ft
                      Körjegyzőség állami támogatása 
94729 Egyéb központi támogatás 692 400 Ft
                      Bérkompenzáció támogatása 
37121  Intézmény finanszírozás 5 431 000 Ft
                           Körjegyzőség finanszírozása Tolmács   
37121  Intézmény finanszírozás 12 671 240 Ft
                          Körjegyzőség finanszírozása Bánk   
Bevételek összesen: 23 972 000 Ft

 
Bánk-Tolmács Körjegyzőség pénzügyi elszámolása alapján Tolmács Község 
Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a 2012. évi elszámolás eredményeként 
kimutatott 294 ezer Ft fizetendő hozzájárulás összegét 15 napon belül Bánk Község 
Önkormányzata részére átutalja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az óvoda beszámolójával kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja 
Tolmács-Bánk Óvoda 2012. évi beszámolóját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
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29/2013. (IV.23.) Képviselő – testületi határozat 

 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tolmács-Bánk Óvoda 2012. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta, az intézmény óvodai nevelés 
szakfeladathoz kapcsolt kiadásait 19.442 ezer Ft összeggel, az óvodai nevelés 
szakfeladathoz kapcsolt és normatív módon kapott bevételeit 11.388 ezer Ft összeggel 
elfogadja. 

 
511213 Közalkalmazottak alapilletménye 8 419 000 Ft 
511243 Közalkalmazottak kötelező pótléka 523 000 Ft 
512293 Közalkalmazottak egyéb munkavégzési juttatása 725 000 Ft 
513293 Közalkalmazottak sajátos juttatása 120 000 Ft 
514233 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése 30 000 Ft 
514243 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 280 000 Ft 
516213 Részmunkaidőben foglalkoztatottak illetménye 4 266 000 Ft 
516223 Részmunkaidőben foglalkoztatott munkavégzési juttatásai 495 000 Ft 
516233 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 21 000 Ft 
516243 Részmunkaidőben foglalkoztatottak költségtérítései 186 000 Ft 
5222 Állományba nem tartozók juttatásai 286 000 Ft 
5312 Társadalombiztosítási járulék 3 669 000 Ft 
5332 Egészségügyi hozzájárulás 57 000 Ft 
5342 Táppénz hozzájárulás 53 000 Ft 
5482 Munkaruha 220 000 Ft 
55229 Egyéb kiadások 20 000 Ft 
56121 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 2 000 Ft 
57221 Munkáltatói SZJA 70 000 Ft 

 Összesen: 19 442 000 Ft 

 
Közvetett  bevételek:   
46426 Támogatásértékű bevétel kistérségi társulástól 1 340 000 Ft
94222 Közoktatási alap normatíva 8 hóra  (T: 21 gy B: 12 gy) 4 230 000 Ft
94222 Közoktatási alap normatíva 4 hóra  (T: 21 gy B: 12 gy) 2 115 000 Ft
94222 SNI gyermek nevelése 8 hóra (T:1) 239 000 Ft
94222 SNI gyermek nevelése 4 hóra (T:1) 119 000 Ft 
94222 Nemzetiségi nevelés 8 hóra  (B: 12 gy) 320 000 Ft
94222 Nemzetiségi nevelés 4 hóra  (B: 12 gy) 160 000 Ft
94222 Társulási normatíva 8 hóra  50-50% 661 000 Ft
94222 Társulási normatíva 4 hóra  50-50% 331 000 Ft
94222 Kedvezményes étkezés támogatása (T: 7 gy  B: 2 gy) 612 000 Ft
942   Pedagógus továbbképzés támogatása 25 000 Ft
9472 Bérpolitikai intézkedések (bér-kompenzáció) 1 236 000 Ft

Összesen: 11 388 000 Ft
 

A Tolmács-Bánk Óvoda pénzügyi elszámolása alapján Tolmács Község 
Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a 2012. évi elszámolás eredményeként 
kimutatott 366 ezer Ft többlet-hozzájárulás összegét Bánk Község Önkormányzata 
részére 15 napon belül visszautalja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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3. Napirend A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet  

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést, a jogszabályi előírás miatt nem kell változtatni az utcaneveket, de én szeretnék egy 
javaslattal élni a képviselő-testület felé! Többször beszéltünk már a szájhagyomány útján fennmaradt régi 
utcanevek visszaállításáról, úgy gondolom, most itt lenne a lehetőség. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Legyen egy Bagoly utcánk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem! Emlékeztek, hogy van egy díszpolgárunk, Kovács Géza atya. Van neki egy könyve Tolmácsról, melynek a 
89 oldalán van egy kitérő, és 5 pontban leírja, hogy Tolmácson mik valósultak meg. Az első pontban 
megköszöni, amit tettek az itt lakók, a másodikban köszönetet mond a szájhagyomány őrizte ősi utcanevekért. 
Ezek közül a Szurdok hivatalosan is visszakapta a nevét. A könyvben ez áll: a tisztelt önkormányzat tartozik 
Sziluska, Füvellő, Csábi gödre és Zarándok elismerésével is. Az utóbbi történelem is, a főút – mármint a  
Tolmácsi út - csak a harmincas években lett makadám út. A Zarándok út volt évszázadokon keresztül Rétság-
Tolmács között a lelki, szellemi, társadalmi érintkezésnek útja. 
Én arra gondoltam, hogy most itt van a lehetőség arra, hogy ezeket az utcaneveket – ha nem is mind – 
visszaállítsuk, például a mi utcánk Alkotmány, de mindenki úgy tudja Sziluska, vagy a Csokonai utca az a 
Zarándok út. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az úgy is van kiírva egy helyen, nem? Mintha Zarándok utcának lenne valahol kiírva? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
A tárgyi eszköz kartonon Zarándok útként van nyilvántartva, az biztos! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem tudom, de én valahol még Zarándok utat láttam kiírva! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A régi térképeken. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt tudjátok, hogy melyik utca volt a Füvellő? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Persze!  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A Szépvölgyi.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor mindenki tudja. A Csábi gödre a Szépvölgyi utca vége. Az a javaslatom, hogy most itt a lehetőség – a 
Szurdokot át is nevezték a leváláskor – át lehetne nevezni a többi utcát is. Mi a véleményetek? A rendeletünk 
előterjesztésében az áll, hogy olyan emberekről lenne jó közterületet elnevezni, akik köztiszteletben állnak a 
településen, ezért még arra is gondoltam, hogy a Béke tér lehetne Kovács Géza tér. Vitassuk meg! Mi a 
véleményetek? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én a Kovács Géza nevével kapcsolatban nem a tér elnevezésére gondoltam, hanem az iskolára. Általában 
majdnem minden iskolának – nagyvárosban főleg – van neve. 
 
Torma Andrea jegyző 
Az iskolát már nem tudjuk elnevezni, mert már nem az önkormányzaté. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez igaz, az államé lett. 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A közterület nevének módosítása a lakosokat fogja érinteni, mert a lakcímkártyát le kell cserélni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azt át kell vállalni. Már előre akartam javasolni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felhívtam a járási hivatalvezető helyettesét, és megtudtam Tőle, hogy ilyen esetben a lakcímkártya cseréért nem 
kell senkinek fizetni, illeték mentesen lehet intézni. Tolmácsra is kijár a járási hivatal ügysegédje, össze kell 
gyűjteni a lakcímkártyákat és az ügysegéd egyben leviszi, és Rétságon meg tudják csinálni. Akinek gépjármű 
van a tulajdonában, annak sajnos személyesen le kell menni az okmányirodában, vagy ha más iraton szerepel a 
lakcíme,  azt személyesen kell mindenkinek intézni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Pont ez az! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen! Ez a nehézség benne. Azt gondolom, hogy ezt vitassuk meg, hogy ez vállalható-e a részünkről! 
 
Csehek József képviselő 
A közművek felé is be kell jelenteni a címváltozást, ÉMÁSZ, bank, stb. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A közműveket mi értesítjük. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jól mondja a Józsi, mert a bankok és a hitelintézetek felé is jelezni kell. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én ezt úgy gondolom, hogy egy levéllel keressük meg az érintett utca lakóit, és tájékoztassuk Őket, hogy a 
képviselő-testület szeretné visszaadni a régi utcaneveket legyen egy igen és egy nem választási lehetősége az 
embereknek, valamelyiket aláhúzza, ellátja kézjegyével, és visszajuttatja az önkormányzathoz. Lássuk a lakosság 
hozzáállását! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az a baj, hogy sokan nem ennek a jelentőségét és értékét fogják látni, hanem sajnos sokat csak azt fogják 
kihangsúlyozni, hogy ez nekik utánjárással jár, és ezért nem fogják támogatni. Az embereknek teher lesz, hogy 
át kell íratni az irataikat. Ezért félő, hogy a lényeg el fog veszni, ha elindítunk egy ilyet, mert nem abból a 
szempontból fogják eldönteni, hogy ez a falunak mit jelent, hanem hogy nekik intézni valójuk van vele. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mielőtt az utcanevekhez hozzányúlunk, nekem tetszik, hogy a Béke tér Kovács Géza tér legyen, és ez érinti a 
legkevesebb embert. Lehetne ezzel kezdeni, és akkor meglátjuk, hogy milyen visszhangja lesz a faluban! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Én saját tapasztalatból mondom, hogy a mi falunkban kötelező volt az utcanevet megváltoztatni, de nagyon 
zökkenőmentesen zajlott le az egész. Az okmányirodára sem úgy kell gondolni, mint eddig, mert tényleg nagyon 
gyorsan, nagyon jól sikerült az okmányok cseréje. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nálatok már lezajlott? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Igen, nálunk kötelezően meg kellett változtatni néhány utca nevét. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Miért volt kötelező? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Bacsó Béla, Ságvári utcáink voltak. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Nálunk nincs kötelezően megváltoztatandó utca név. Én azért szeretném, mert Géza Atya vette a fáradságot, 
leírja a könyvében – amit minden tolmácsi család megkapott – a régi neveket, és hogy a tisztelt önkormányzat 
még tartozik ennyivel. Én azt javaslom, hogy most ezeket egyben, egyszerre változtassuk meg, ne külön-külön.. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Melyiket gondolod? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az Alkotmány lenne Sziluska, a Csokonai Zarándok, a Szépvölgyi pedig Füvellő. 
 
Csehek József képviselő 
A többi maradna? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Még a Tolmácsi útra lehetne valamit kitalálni, mert hát az is elég érdekes, hogy Tolmácson vagyunk, és 
Tolmácsi út van. Régen ennek az útnak a vége újsor volt. 
 
Torma Andrea jegyző 
Igazából a Tolmácsi út átnevezését már korábban, amikor a település Rétságtól levált, meg lehetett volna lépni. 
Bánkon a leválás után visszaállították a régi utcanevet, mert a Rétsággal való egyesítés alatt az is Bánki út volt.  
Úgy gondolom, nem kell félni ettől az eljárástól, egyszer meg kell csinálni, biztos lesznek, akik fognak 
mérgelődni, de aztán ha lezajlik az átírás, helyre áll a rend! 
 
Csehek József képviselő 
Akkor most tulajdonképpen négy utcáról van szó és a térről? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Most felül kell vizsgálni az utca neveket, és nekünk ugyan nem kell kötelezően megváltoztatni, de ha 
egyszer egy ember – aki itt élt 33 évig – vette a fáradságot és ezt le is írta, szerintem hajtsuk végre. Ez az én 
javaslatom, és tényleg szeretném, ha mindenki elmondaná a véleményét! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én már elmondtam! Szeretném, ha megkeresnénk az érintetteket! Ez a lehetőség most adott. 
 
Torma Andrea jegyző 
A lakosság megkérdezhető, de jogszabály ezt nem írja elő. Szerintem egy parttalan vita indulna el, és egy kisebb 
fajta háború a támogatók és az ellenzők között, ha egy ilyen kérdőíves-válaszadást elindítanánk. Sajnos az 
emberek többségét az vezérli, és az alapján válaszolna, hogy ügyintézéssel jár. De úgy érzem, hogy ez a kérdés 
nagyobb jelentőséggel bír ettől, ez túlságosan leegyszerűsíti és csak egy oldalról tekinti az egészet, hogy ezzel 
teendő van. De hát minden előre lépéssel, fejlődéssel, változtatással teendő van, ha csak ezt néznénk, soha nem 
történne semmi.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Na és mi van akkor, ha van 100 igen és 98 nem vélemény? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az már érdekesebb kérdés! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt gondolom, hogy azért vagyunk képviselők, hogy bizonyos dolgokban dönteni tudjunk és fel tudjunk 
vállalni! 
 
Csehek József képviselő 
A jogosítványban nincs lakcím, azt nem kell átíratni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A forgalmiban van! Megpróbálunk segíteni minden ezzel kapcsolatos ügyintézésben. Írunk egy levelet, hogy 
hozzák be a hivatalba a lakcímkártyát, kijön az ügysegéd és elviszi egybe, és vissza is hozza, utána be lehet érte 
jönni. A forgalmit viszont csak személyesen lehet intézni.  
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Dudás Gergely alpolgármester 
Ez vitatható, mert ha nekem a lakcímkártyámon az új cím van már, én a forgalmit nem cserélem le.  
 
Torma Andrea jegyző 
A lakcímkártya a legfontosabb, a lakcím hatósági igazolására az szolgál. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A forgalmi átíratása 6.000 Ft, ha jól tudom. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A forgalmi cserére is azt mondták, hogy ebben az esetben ingyenes! 
 
Torma Andrea jegyző 
Mivel hatósági intézkedés miatt szükséges a csere, ezért illetékmentes. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Direkt megkérdeztem, mert ha fizetni kellene, akkor bonyolultabb a kérdés. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én most azon aggódom, hogy végiggondoltam, hogy hol kellene átíratnom. A nyugdíjpénztár és sok egyéb felé 
is át kell jelenteni a változást. 
 
Torma Andrea jegyző 
Ez nem feltétlenül zúdul egyszerre az érintettekre! Szerintem ezt elegendő akkor intézni, ha bármi okból ügyet 
kell intézni, akkor egy bejelentéssel és a lakcím kártyával ez megoldható. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tudom! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
A postás meg fog találni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az utcanév táblákat is úgy fogjuk kihelyezni, hogy a régit áthúzzuk, és mellé kihelyezzük az újat. A hivatalos 
szerveket és a közszolgáltatókat nekünk kell értesíteni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A tájékoztató levélbe ezt bele kell írni, hogy a lakosság is tudjon róla, és fölöslegesen ne levelezzenek. 
 
Torma Andrea jegyző 
Nekem tetszik ez az elképzelés! Igaz, nem vagyok érintett, igazából kívülről nézem, de szerintem ez annyira 
szép, ha egy településen sajátos, hagyományos, egyedi, köznyelvben kialakult közterületi nevek vannak. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért felteszem a kérdést, van-e még valamelyik utca nevének a megváltoztatására javaslatotok? Mert ha igen, 
akkor most tegyük. 
 
Csehek József képviselő 
Esetleg a Tolmácsi út lehetne Kovács Géza út, de az sok embert érintene, mert nagyon hosszú. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A sok emberen már túl vagyunk, mert a többi utca is sokakat érint. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Tolmácsi út Kossuth utca volt régen, és amikor Rétsághoz csatoltak, akkor lett Tolmácsi út. Egyébként a 
panziótól felfelé újsornak hívták. 
 
Csehek József képviselő 
Lehetne Kovács Géza út? 
 
Torma Andrea jegyző 
Ha már Kovács Géza, nekem szimpatikusabb a Kovács Géza tér. 
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Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Ki van még esetleg híres személyiség, aki kötődik Tolmácshoz? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Edvi Illés Ödön, aki festőművész volt, vagy a Flórián Endre fizikus, és ionoszféra kutató. 
Jó! Aki egyetért, hogy az Alkotmány utca Sziluska utca legyen, az kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egynhangúlag támogatta a javaslatot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Aki egyetért, hogy a Csokonai utca Zarándok út legyen, az kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egynhangúlag támogatta a javaslatot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Aki egyetért, hogy a Szépvölgyi utca Füvellő utca legyen, az kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egynhangúlag támogatta a javaslatot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Aki egyetért, hogy a Béke tér Kovács Géza tér legyen, az kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egynhangúlag támogatta a javaslatot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van valami javaslatotok a Tolmácsi útra? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Régebbi nevet kellene keresni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Engedjetek meg egy telefonhívást nekem, mert szeretném kikérni annak a személynek a véleményét, aki segített 
sajtó alá rendezni Géza Atyának a könyvet. Nekem szimpatikus név lenne a Flórián Endre út vagy az Edvi Illés 
Ödön út is 
 
Torma Andrea jegyző 
Az Edvi Illés Ödön túl bonyolult, és hosszú szerintem!  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nekem a Flórián Endre út sem tetszik. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Most mennyire fontos ez a dolog? A következő üléség nem ér rá? Addig gondolkozunk rajta! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Egyszerre kellene módosítani. Egy 1800-as évekbeli térkép nincs? Azon biztos egészen más utcanevek vannak. 
A földhivatalban, vagy a levéltárban biztosan utána lehetne nézni!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sajnos ki van kapcsolva a telefonja, nem sikerült beszélnem az illetővel. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Ez egy katolikus falu, nincs esetleg valamilyen szent, amihez kötődnek? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A kálvária dombon melyik lovagrend volt? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A Johanniták. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ami még a könyvben szerepel, hogy itt volt a Szent József kápolna. 
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Torma Andrea jegyző 
A falu védőszentje, amihez a búcsú és most már a falunap is kötődik? Szent? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szent Lőrinc! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szent Lőrinc út. Ez tetszik! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, a Szent Lőrinc út szerintem is jó! Ha mindenki egyetért, szerintem hozzuk meg a határozatot a közterületi 
nevek változásáról. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki az elhengzottak szerint 
elfogadja a javasolt öt közterület nevének megváltoztatását, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

30/2013. (IV.23.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 3. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva felülvizsgálta Tolmács település jelenlegi 
közterületi elnevezéseit, és a településen belül található egyes földrajzi területek 
hagyományos megnevezéseinek érvényre juttatása, valamint  a község múltjához, 
sajátosságaihoz kötődő közterületi elnevezések érdekében az alábbi közterületeket a 
következőképp nevezi el: 

- 429 helyrajzi számú, jelenleg Alkotmány utca elnevezésű közterület elnevezését 
Sziluska utca elnevezésre, 

- 43 helyrajzi számú, jelenleg Csokonai utca elnevezésű közterület elnevezését 
Zarándok út elnevezésre, 

- 275 helyrajzi számú, jelenleg Szépvölgyi utca elnevezésű közterület elnevezését 
Füvellő utca elnevezésre, 

- 350, 307/2, 143/2, 87/3 helyrajzi számú, jelenleg Tolmácsi út elnevezésű 
közterület elnevezését Szent Lőrinc út elnevezésre, 

- 87/1, 87/5 helyrajzi számú, jelenleg Béke tér elnevezésű közterület elnevezését 
Kovács Géza tér  

elnevezésre változtatja. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a közterületi névváltozásokból fakadó 
feladatok elvégzésére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hátra van még a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendeletet. Van-e kérdés, vélemény, 
hozzászólás? 
 
Hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja az 
előterjesztett, a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet-tervezetet, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
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Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2013. (IV.23.) 
önkormányzati rendelete 
 
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
 
4. Napirend     2013. évi közbeszerzési terv 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztéshez van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Hozzászólás,kérdés,  vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
az éves közbeszerzési tervünket az előterjesztett javaslat szerint, nemleges tartalommal elfogadjuk, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

31/2013. (IV.23.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete Önkormányzata 2013. évre 
vonatkozó éves összesített közbeszerzési terve nemleges, mivel a tervezett beszerzések 
becsült értékének nagyságrendje várhatóan nem éri el a 2013. évre irányadó 
közbeszerzési értékhatárokat. 

Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a közbeszerzési 
eljárás lefolytatását, a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy változás 
felmerülésekor. 
 

Határidő: 2013. december 31. 
Felelős:   polgármester, jegyző 
 

 
 
 
5. Napirend    A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e hozzászólás, vélemény, kérdés, más javaslat? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez teljesen új szabályzat? 
 
Torma Andrea jegyző 
Igen. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Le van benne írva, hogy akit valami érdekel, az fizessen! 
 
Torma Andrea jegyző 
A legtöbb és legfontosabb közérdekű adat fenn van a honlapon, ezek közzétételének rendjére is vonatkozik ez a 
szabályzat, de ha valaki közvetlenül tőlünk kér adatot, akkor azt is e szabályzat szerint kell teljesíteni. 
 
További hozzászólás, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki az előterjesztés 
szerint elfogadja a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

32/2013. (IV.23.) képviselő-testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzata a közérdekű adatok közzétételének és a 
megismerésükre, igénylésükre irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló 
szabályzatot – az előterjesztettek szerint – elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 
 

 
 
6. Napirend     Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása  
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az hiszem, ezen nem sok vitatni való van. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ki is van már rakva az értesítés. 
 
További hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
előterjesztésben szereplő óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról szóló határozati javaslatott, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

33/2013. (IV.23.) képviselő-testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében 
eljárva, figyelemmel a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) 
bekezdésében foglaltakra – az Önkormányzat fenntartásában a Tolmács, Tolmácsi út 
106. szám alatti székhelyű Tolmács-Bánk Óvoda intézményben az óvodába a 
2013/2014. nevelési évre történő felvételre jelentkezés időpontja 2013. május 16-17. 
napja, 8.00–14.00 óra. Az óvodai jelentkezés helye: Tolmács-Bánk Óvoda, 2657 
Tolmács, Tolmácsi út 106., valamint Tolmács-Bánk Óvoda Törpe Tagóvodája, 2653 
Bánk, Kis utca 1. 
Az intézménybe a harmadik életévét betöltött gyermek vehető fel, továbbá felvehető az 
a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti és 
felvételét az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi. 
Képviselő-testület felhívja az Intézményvezetőt a felvételre jelentkezés időpontjának és 
a beíratással, felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a település, az intézmény 
honlapján, valamint az intézmény hirdetőtábláján, a jogszabályi előírások alapján 
történő közzétételére.  
 
Határidő: 2013. május 20. 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
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7. Napirend     Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Május 4-ére terveztem a környezetvédelmi napot, ami jövő hét szombat. Jó? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
1 héttel előbb lesz, mint szokott?  
 
Csehek József képviselő 
Jó az! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Hány órától lesz? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
9 órától. Józsi a polgárőrséget tájékoztasd légy szíves! Felezünk minden költséget, ahogy eddig. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Kesztyűket ne felejtsünk el beszerezni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó! Akkor minden kiadást megfelezzük a polgárőrséggel. 
 
Csehek József képviselő 
Jó, megkeresem az elnököt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lomtalanítás június 8-án lesz.! Mindenkinek megy ki értesítés. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez most a hagyományos „házhozmenős” lesz? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, a konténeres lesz! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem arról volt szó, hogy most már lehetőség lesz a házaktól való elszállításra? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az a szelektív hulladékgyűjtés lesz! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A zöldhulladék szállítás beindult már? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, az május 1-jétől indul, és arról is mindenki kap értesítést. Döntenem kellett, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtés házhoz menős legyen, vagy a mostani gyűjtőszigetes, konténerben, mert a kettő együtt nem 
maradhat fenn. Én a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést választottam, így a konténereket el fogják vinni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
És az üvegeset is elviszik? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, az az egy marad! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A matricákat ragasztgassa mindenki a kukára? Ezt kérdezni fogják az emberek. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Igen! Sokan mondták már, hogy miért nem tudjuk elérni, hogy mérlegeljék a kukák tartalmának súlyát? 
Tájékoztattam Őket, hogy még nincs meg a megfelelő technológia, bár nem volna rossz! Előbb-utóbb ez is be 
fog következni, eljutunk oda is! 
A tolmácsi bekötőutat elkezdték kátyúzni. Elmondtam az igazgató úrnak, hogy tavaly hogy csinálták, most 
szintén úgy csinálják, már kettőkor nincsenek itt! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nekem úgy tűnik, mintha valami maradékot hoznának ide, mert itt betömnek két kátyút, ott betömnek két kátyút, 
mintha össze-vissza csinálnák, mintha nem folyamatosan menne! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A legrosszabb szakaszok kiváltását a második félévre ígérték.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az út hossza nincs 800 méter és négy napig jártak ide! Észvesztő, amit művelnek, egy hátikosár aszfalttal jönnek 
ide, egy 10 tonnás teherautóval! Én ezt a vállalatot már rég felszámoltam volna! Le kell nekik írni, hogy megy 
ez! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez a kátyúbetöltés két hónapig fog tartani, mert a kamionok kiverik! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sokan azt hiszik, hogy rajtam – polgármesteren – múlik a Tolmácsi út kátyúzása, pedig semmi beleszólásom 
nincs, sajnos! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Sokan azt hiszik! Téged és a testületet szidják! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az Alkotmány utca végére megszavazott átereszhez meg kell venni a szükséges dolgokat, ezzel majd valakit 
megbízok.  
Tavaly tettünk egy ígéretet, hogy idén az óvodát felújítjuk! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Igen! A vizes helyiséget fel kell bontani, mert ott nagyon csatorna szag van! Hiába szellőztetnek! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehet, hogy azért, mert tele van az emésztő. 
 
Csehek József képviselő 
Nincs annyira tele, és van vízelzárás! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Amikor reggel bemegyünk, nagyon érezni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Arról volt szó tavaly, hogy a vizesblokkot kell felújítani. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
De valahol a bűzelzáró nem jól funkcionál! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én azt javaslom, hogy ha már egyszer WC és mosdócsere lesz, akkor nézzünk bele a csövekbe is, hogy mi van! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor az 1 millió! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az még kevés is! Az iskola is többe került! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor fel kell mérni! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Tavaly a parketta cseréről beszéltünk, és a vizesblokk felújításáról. Ez nincs betervezve a költségvetésünkbe, de 
megígértük. Tehát felméretjük? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A temetőben létesítendő parkolót elkezdtük feltölteni. Lesz ebből valami? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Be kéne fejezni!  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Legalább be kellene füvesíteni! Még lefelé föld is kellene, nem? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ott a területhatárral van gond! Kimérettem a temetőt, akkor három kertből is el kellett volna venni, de ha a 
térképet megnézem, kiérnek a telekhatárok oda, ahol most kerítve van. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem lehet megosztani, és átírni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Dehogy nem, de előbb meg kell venni! Meg kell tudni, hogy mennyiért adnák el, ha eladják, plusz a megosztás, 
kimérés, ami kb. 100.000 Ft.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Addig is le kellene hengerelni a feltöltött földet! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megsüllyed az! Én nem nyúlnék hozzá! Ha valaki nagyon akar, be lehet oda parkolni, mondjuk sáros időben 
nem, az igaz. Én most ehhez egyelőre nem nyúlnék hozzá! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A pályázatokról tudsz már valamit? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Annyit tudok, hogy május 31-ig meg kell kapnunk az értesítést. Mindet befogadták, erről megjött a levél, de a 
döntésről hivatalos értesítés még nem érkezett. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Voltam egy fürdőhelyen, és Gödöllőn kellett áthaladnom. Gödöllő után három községben is építik a 
szennyvízhálózatot! Felháborodtam, hogy csak nekünk nem sikerül?! Úgy tudom, hogy nem nyert senki 
pályázaton. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Dehogy nem! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem úgy csinálják, mint erre felénk, hogy az út közepét felbontják, hanem az útszélén vezetik, és mindenhol 
beton medencében építik ki! Én a mi terveinken nem emlékszem ilyenre. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az a baj, hogy 2000 fölötti lakosságszámú községekre volt csak kiírva a pályázat. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem tudom, hogy miért így kell kiírni egy pályázatot! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Itt a környékben is nyert két község is. 
 
Bánknak is vannak problémái a szennyvízzel, már arra is gondoltam, hogy társulnánk velük, de akkor is csak 
1.300 lakos lenne. Bízzunk benne, hogy az új pályázati időszakban lesz kiírva kisebb településekre is pályázat. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nógrád megyében nincs is más ilyen kis település ahol nincs csatorna? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
De van még egy pár. Van még valakinek hozzászólása az „Egyebek”-ben? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én szeretném azt kérni, hogy írja valaki össze nekem, hogy az elmúlt 4 évben hány pályázatot nyújtottunk be, 
mire és mennyi pályázatunk nyert. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben! 
 
Torma Andrea jegyző 
Még visszatérnék az óvoda felújítási munkálataihoz: most akkor hogy dönt a képviselő-testület? Készüljön egy 
munka-felmérés, kérjünk árajánlatokat, vagy megbízzátok a Polgármestert, hogy mely feladatokat végeztesse el, 
vagy hogy legyen, mert erről konkrét döntés nem született. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Szerintem azokat a munkákat, amikről beszéltünk, meg kell csinálni, és a Börzsöny Kontakt Kft. munkáját 
ismerjük, meg voltunk vele elégedve, bízzuk meg a polgármestert, hogy velük csináltassa meg. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
De úgy, hogy akkor vizes blokk felújítása a szennyvíz csövek megnézését vagy cseréjét is tartalmazza, akkor 
már azt is csináltassuk meg, mert nagyon büdös. 
 
További hozzászólás, kérdés,  vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy a nyáron sor kerüljön az óvoda felújítására, ezen belül a parketta cseréjére és a vizes blokk felújítására, 
beleértve a bűzelzárók és a szennyvízcsövek felülvizsgálatát is, és a munkákkal a Börzsöny Kontakt Kft-t bízzuk 
meg, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

34/2013. (IV.23.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tolmácsi óvoda belső felújítási 
munkálatainak (meglévő parketta cseréje: 8 mm vastag, 32-es kopásállóságú laminált 
padlóval történő melegburkolás; vizes blokk felújítás: mosdó és WC csészék cseréje, 
bűzelzárók és szennyvízvezeték felülvizsgálata, szükség esetén javítása, cseréje) 
elvégzésére megbízza a Börzsöny Kontakt Kft-t (2657 Tolmács, Béke tér 16.). 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a munkálatokat az önkormányzat 
számára összességében legelőnyösebb kivitelezésben és módon történő elvégzését 
megrendelje, a munkálatokra vonatkozó szerződést megkösse, és a munkálatokat az 
önkormányzat részéről összefogja, a szükséges intézkedéseket megtegye. 

Határidő: 2013. augusztus 31. 
Felelős:   polgármester 

 
 
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 


