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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

6/2013. 
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2013. május 30-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 
 Hámori Imréné képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
Meghívottként jelen van:  Varsányi Péterné polgárőr egyesület elnöke, 

Porubszki Roland Tolmács SE képviselője 
Salavec Péter Tolmács SE képviselője 

 
Lakosság részéről jelen van: 3 fő 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönti a meghívott vendéget és a megjelent képviselőket, valamint a lakosság részéről megjelenteket. 
Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Dudásné Rudnai Krisztina képviselő legyen.  

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A lakosság részéről megjelentek a napirendek tárgyalása előtt – most a testületi ülés elején – jelezhetik, ha 
valamelyik melyik napirendhez hozzá szeretnének szólni. 
 
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  

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

Előadó: Hajnis Ferenc polgármester 
 
Napirend 

 
1. Beszámoló a Tolmács-Bánk Óvoda 2012/2013. évi működéséről, a nevelési tevékenységről, valamint a 

2013/2014. nevelési év előkészületeiről; az óvodai nyári szünet idejének meghatározása 
Előterjesztő és meghívott vendég: Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 

2. Beszámoló Tolmács község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 
azzal kapcsolatos feladatokról (rendőrségi éves beszámoló)  

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

3. Beszámoló a Tolmács Polgárőr Egyesület működéséről, Tolmács közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, elszámolás az önkormányzat 2012. évi 
támogatásával  

Előterjesztő és meghívott vendég: Varsányi Péterné, a Polgárőr Egyesület Elnöke 

4. Beszámoló a Sportegyesület 2012/2013. évi tevékenységéről és elszámolás a 2012. évi önkormányzati 
támogatással, 2013/2014. évi koncepció  

Előterjesztő és meghívott vendég: Hajnis Károly, Sportegyesület Elnöke 
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5. Közmeghallgatás tartásának kérdése  
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

6. A Települések Egymásért Egyesületbe tagként történő belépés 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

7. Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről  
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

8. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló 
Előterjesztő: Torma Andrea körjegyző 

9. Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló  
Előterjesztő: Torma Andrea körjegyző 

10. Egyebek 
- Óvodatej programhoz csatlakozás l 
- A tolmácsi kiállítás tárgyainak megvásárlása 
 

 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megadom a szót Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi lakos részére 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi  lakos 
Az 5. napirendi ponthoz szeretnénk hozzászólni.  
 
Torma Andrea jegyző 
Többes számban tetszett megtenni a bejelentést. Ki szeretne még felszólalni? 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi lakos 
Én, és Gyenizse György. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tájékoztatom Önöket, hogy az SZMSZ-ünk szerint az adott napirendnél, amikor megkapják a lehetőséget erre, 
felszólalhatnak, és szeretném kérni, hogy legfeljebb kettő percben legyenek szívesek összefoglalni, amit el 
kívánnak mondani! 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi  lakos 
Rendben. 
 
Gyenizse György tolmácsi  lakos 
Ha valami új felvetés van és kimerítem a kettő percemet, akkor hozzá lehet még szólni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Elvileg egyszer lehet hozzászólni az ülésen résztvevő választópolgároknak. 
 
Gyenizse György tolmácsi  lakos 
Értem. 
 
 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A közterületi névváltozással kapcsolatban megtettük a megfelelő intézkedéseket, a hatóságokat, 
közszolgáltatókat értesítettük, megérkeztek az új utcanév táblák, és valószínűleg a jövő hét folyamán lesznek 
felszerelve, de előbb egyeztetni kell, hogy a közmunkások mikor tudják felszerelni. 
Az óvodai beiratkozások megtörténtek, de ez a beszámolóban is benne van. 
Megbízást kaptam tőletek az óvoda vizesblokkjának a felújítására és a parketta cseréjére vonatkozó intézkedés 
megtételére. A vállalkozó felméri a helyszínt, elkészíti a költségvetést, amit a testület megtárgyalhat. 
A civil szervezetek által benyújtott pályázatokkal kapcsolatosan: hiányos volt a leader 3-as tengelyében nem volt 
annyi pénz, mint amennyi pályázat érkezet, az irányító hatóság ezt most kiegészített, és úgy néz ki, hogy több 
pályázatunk is nyert. Már csak a határozatokat várjuk, és lehet intézni a pályázatok megvalósítását. 
Emlékeztek rá, hogy Rétság nagyon magas összegért vállalta volna a kistérségi társulás munkaszervezeti 
feladatainak ellátását. Sikerült megegyezni Rétság Város Önkormányzatának és a kistérségi társulásnak, és így a 
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Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal fogja ellátni a társulás munkaszervezeti feladatait 800.000 Ft-ért, 
szemben a Rétság által kért 1.200.000 Ft-tal. 
Részemről ennyi lett volna a tájékoztató. Van-e kérdés? Ha nincs, kérem a testületet, hogy szavazzon a 
tájékoztató elfogadásáról. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend Beszámoló a Tolmács-Bánk Óvoda 2012/2013. évi működéséről, a nevelési 

tevékenységről, valamint a 2013/2014. nevelési év előkészületeiről; az óvodai 
nyári szünet idejének meghatározása 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztéshez van-e hozzászólás, javaslat, vélemény? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Többször hallottam a médiában, hogy férőhelyeket kellene bővíteni az óvodákban. Mi kell ahhoz, hogy a 
tolmácsi óvodában férőhelyet bővítsünk? Ez alkalmazott, vagy terület függő? 
 
Torma Andrea jegyző 
Elsősorban terület függvénye, másrészt pedig köt az a törvényi előírás, hogy egy csoporton belül minimum 13, 
maximum 25 főnek kell lenni. A 25 fő a fenntartó engedélyével, tehát a képviselő-testület engedélyével 
legfeljebb 20 %-kal átléphető, vagyis legfeljebb 30 fő lehet.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen, volt már ilyen! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Igazából én nem a mostani állapot miatt izgulok, hanem az elkövetkezendők miatt. Jövő évtől – ha jól tudom – a 
három éveseket kötelező beíratni óvodába, illetve a hat éves kor betöltötteket iskolába. Nem szeretném, ha itt is 
az lenne, mint a nagyvárosokban, hogy esetleg azért tuszkolják ki a gyerekeket az óvodából az iskolába, mert 
nincs férőhely.  
 
Torma Andrea jegyző 
Ha a 25 főt tartósan meghaladják, csoportbontást lehet csinálni, és két csoportossá kell átszervezni az óvodát. Ez 
azt jelenti, hogy a foglalkoztatott pedagógusok, dadák számának is ehhez kell igazodni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most is az van, hogy teljesen kapacitással fog működni az óvodánk! 24 gyerek van beíratva. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ezért érdekelt, hogy hogyan lehet bővíteni. 
 
Torma Andrea jegyző 
A csoporthoz kell igazítani az alkalmazottak számát, de hogy az óvodában hány fő gyermeket tudnak ellátni, az 
területfüggő. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tehát amikor ez aktuális kérdés lesz, bármikor meg lehet emelni a 10-20%-kal? 
 
Torma Andrea jegyző 
Nem bármikor, mert július, augusztus hónapban lehet olyan döntést hozni, ami az óvoda átszervezését illeti. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Köszönöm! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
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Ki van írva, hogy július 1-jétől augusztus 2-ig lesz szünidő, és a szülők kérésére a két óvoda közül az egyikben 
ezt a napközbeni ellátást biztosítani kell. Ha mondjuk Bánkon biztosítják ezt, de tolmácsi szülői is igényli, akkor 
mi lesz? Levisszük minden nap? 
 
Torma Andrea jegyző 
A határozati javaslatunk úgy szól, hogy a testület felhatalmazza az óvodavezetőt, hogy ezt megszervezze, 
megoldja. Tehát ha erre igény merül fel, az Ő hatásköre, hogy megszervezni. Az sem mindegy, hogy egy 
gyerekről vagy 11 gyerekről van szó, mert más szervezést igényel, más megoldást igényel. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ennyi lett volna, köszönöm! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az intézményben a felújítási munkálatok előre láthatólag mennyi időt vesznek igénybe? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt pontosan a felmérés után tudja megmondani a vállalkozó. Egyébként a leállás időszakára van tervezve a 
munka, és utána még egy nagytakarítás is kell. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A szülőktől még nem érkezett jelzés, hogy a leálláskor igényelnék a gyermek nappali ellátását, pedig tudják a 
szülők már régóta, hogy szünet lesz. Ilyenkor azért már szokták jelezni. 
Az óvodavezető beszámolójával egyetértek, és elfogadom. Az információáramlás hiányát is megbeszéltük, ezt 
nem rossz szándékkal írta a beszámolóban, hanem jelezve, hogy ezen változtatni kell. Megbeszéltük, hogy egy 
füzetbe vezetünk fel minden fontos dolgot, hiszen Ő is tudja, hogy ez nem tudatosan alakult így, de most sok a 
gyerek, és velük kell foglalkoznunk, hiszen Ők az elsők, és Ők a fontosak. Lehet, hogy hirtelen nem tudunk pont 
telefonálni, és később már megfeledkezünk róla, ezt megbeszéltük, és a beszámolóban leírtakkal mindenben 
egyetértek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben!  
 
További hozzászólás, vélemény, javaslat  nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Két határozati javaslatra fogunk szavazni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
óvodavezető 2012-2013. nevelési évről szóló beszámolóját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

38/2013. (V.30.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Laczkovszkiné 
Homolya Zsuzsanna intézményvezető által készített, Tolmács-Bánk Óvoda 2012/2013. 
évi működéséről, a nevelési tevékenységéről, valamint a 2013/2014. nevelési év 
előkészületeiről szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   - 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
óvodai nyári szünet idejének meghatározására vonatkozó határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
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39/2013. (V.30.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében 
eljárva – az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő Tolmács-Bánk 
Óvoda intézményben az óvodai nyári szünet ideje a Tolmács-Bánk Óvoda, 2657 
Tolmács, Szent Lőrinc út 106. szám alatti óvoda, valamint a Tolmács-Bánk Óvoda 
Törpe Tagóvodája, 2653 Bánk, Kis utca 1. szám alatti tagóvoda esetében egyaránt 2013. 
július 1-jétől 2013. augusztus 2-ig tart. 
 
A képviselő-testület a fenntartó Tolmács Község Önkormányzata nevében 
felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. § (1) bekezdése szerinti gyermekek 
napközbeni ellátását, a jogszabályi előíráson alapuló szülői igény esetén biztosítsa, oly 
módon, hogy a két óvoda közül az egyikben a szünet ideje alatt is biztosított legyen a 
gyermekek napközbeni ellátása. 
Képviselő-testület felhívja az Intézményvezetőt, hogy az óvodai nyári szünet idejét az 
intézményben szokásos módon, a jogszabályi előírások figyelembevételével tegye 
közzé és tájékoztassa az érintetteket.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, intézményvezető 

 
 
 
2. Napirend Beszámoló Tolmács község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról (rendőrségi éves beszámoló) 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Rendőrkapitány Úr jelezte, hogy sajnos a rendőrség részéről nem igen tud senki részt venni az ülésen a sok 
elfoglaltság miatt. A beszámolót megküldte, amint azt olvashattátok. Azt gondolom, hogy nagyon részteles a 
beszámoló. Van-e valakinek ehhez kapcsolódó kérdése, hozzászólása? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én meg is lepődtem, hogy ennyi esemény volt! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Fel lettek szerelve a kamerák – ez szegről-végről kapcsolódik a következő napirendi ponthoz is! Már három hét 
óta is fenn vannak, de azóta áll a kivitelezés. Ennek mi az oka? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A polgárőrség pályázott a térfigyelő kamerákra, és rajtunk kívül még 24 település is. Szépen fokozatos fognak 
mindent beszerelni, és üzembe helyezni. Egyelőre még folyik a szerelés, majd sorra kerülünk mi is.  
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja a 
rétsági Rendőrkapitányság beszámolóját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
40/2013. (V.30.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács község 
közbiztonsági helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló, 
Rétsági Rendőrkapitányság által előterjesztett beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   - 
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3. Napirend Beszámoló a Tolmács Polgárőr Egyesület működéséről, Tolmács közbiztonsági 
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról, elszámolás az önkormányzat 2012. évi támogatásával 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Itt van a polgárőrség elnöke. Van-e esetleg szóbeli kiegészítésed? 
 
Varsányi Péterné Polgárőr Egyesület elnöke 
Igen, a kamera üzemeltetésével kapcsolatban: tud-e az önkormányzat egy külön helyiséget biztosítani nekünk? 
Egy számítógépet kell elhelyezni, és mivel én vagyok a pályázó a polgárőrség nevében, csak nekem lehet 
hozzáférési lehetőségem. A személyi jogok védelmében nem lenne jó, ha más is hozzáférne. Hol tudnánk ezt 
megoldani? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mire lezáródik a pályázat, szerintem addigra megoldjuk ezt a kérdést is. Nekünk, az önkormányzatnak kellett 
garanciát vállalnunk erre, és én is belefolytam ebbe a pályázatba, meg fogjuk tudni oldani! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az a javaslatom, hogy a számítógépnek vannak olyan programjai, amihez csak bizonyos jelszóval tudsz 
hozzáférni, tehát ha ilyennel védett a berendezés, akkor ha készítesz egy megfelelően bonyolult kódot, akkor azt 
már nagyon nehéz feltörni. Nem hiszem, hogy itt sokan lesznek, akik azon fognak ügyködni, hogy 
hozzáférjenek. De egyéb megoldása is van, a zárható helyiségen belül maga a gép is védhető. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Pénzügyileg most hol tart a polgárőrség? A beszámoló erre nem tér ki. Nem számoltatok el az önkormányzati 
támogatással, és nem mutattátok ki a bevételeiteket. 
 
Csehek József képviselő 
A könyvelőnél van minden! 
 
Varsányi Péterné Polgárőr Egyesület elnöke 
Új könyvelőt kellett keresnünk, és Vácon találtunk egyet. Mindent rendbe tett nekünk és folyamatosan bármiben 
hozzá tudunk fordulni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Amúgy minden rendben van? 
 
Varsányi Péterné Polgárőr Egyesület elnöke 
Igen.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A térfigyelő kamerás pályázatnál úgy volt, hogy a polgárőrségnek nem volt elég pénze, és az önkormányzat 
megelőlegezte a polgárőrség részére a szükséges összeget, amit át is utaltuk a számlájukra. El is számoltak már a 
kamera első részével, és azt az összeget már vissza is utalták az önkormányzat számlájára. Ha a projekt lezárul, 
akkor kell még egyszer megelőlegeznünk a polgárőrség részére a szükséges összeget, és akkor lesz a 
végelszámolás beadva, és abból ismét vissza tudják fizetni a megelőlegezett összeget. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Köszönöm. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nyugodtan kijelentem, hogy a községben a legjobban működő civil szervezet! Az önkéntes munkától kezdve Ők 
vesznek legtöbbet részt bármi megmozduláson, a rendezvények biztosításától a vasgyűjtésig, legyen az bármi, a 
polgárőrök veszik ki a legnagyobb részt belőle öt évre visszamenőleg, meg a nyugdíjas klub. Én külön 
megköszönöm Nekik, hogy állandóan részt vesznek! 
 
Varsányi Péterné polgárőr egyesület elnöke 
Köszönöm. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja a 
Tolmácsi Polgárőr Egyesület működéséről, Tolmács közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
41/2013. (V.30.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács község 
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról szóló, Varsányi Péterné Polgárőr Egyesület elnöke által 
írásban benyújtott beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   - 

 
 
 
4. Napirend    Beszámoló a Sportegyesület 2012/2013. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2012. 

évi önkormányzati támogatással, 2013/2014. évi koncepció 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Itt van Porubszki Roland és Salavec Péter a Tolmács SE képviseletében. Van-e szóbeli kiegészítésetek? 
 
Porubszki Roland Tolmács SE képviseletében 
Az Elnök Úr átadta a beszámolóját, amit most felolvasnék. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt megkaptuk írásban. 
 
Porubszki Roland Tolmács SE képviseletében 
Akkor jó! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ahhoz képest van-e kiegészítés? 
 
Porubszki Roland Tolmács SE képviseletében 
Nincs! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Hol végzett a csapat? 
 
Salavec Péter Tolmács SE képviseletében 
Még nem végeztünk, van még három fordulónk, és az egyik fordulóban nem lesz mérkőzésünk visszalépés miatt. 
Június 16-án lesz az utolsó mérkőzésünk, akkor derül majd ki a helyezés. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én nagyon örülök annak, hogy szárnyal a csapat! Örülünk ennek, és boldogok vagyunk! Remélem, a jövőben is 
így lesz! 
 
Csehek József képviselő 
A sportolók sem tudnak most elszámolni, mer minden papírjuk a könyvelőnél van.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Kívánunk Nektek minden jó! 
 
Porubszki Roland Tolmács SE képviseletében 
Köszönjük szépen! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
A sportegyesület is pályázott az úgynevezett „ketrec” felújítására, és nyert. A megvalósításhoz hitelt kell majd 
intézni, és erre készülni kell, hogy innentől kezdve beindulnak a munkák! Nekünk önkormányzatnak is 
kezességet kell majd vállalnunk a sportolók pályázatánál is, úgy mint a polgárőröknél. Lesz mit csinálni, és 
kérem a segítséget Tőletek is! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én megdicsérem Őket, hogy azzal a rettenetesen kicsi összeggel, amihez hozzá jutnak, nagyon szépen 
gazdálkodnak! Még mindig van pénz a számlájukon abból a nevetséges összegből. 
 
Csehek József képviselő 
A sportorvos is közel 50.000 Ft. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Látom! Dicséret jár nekik! Ha a pénzünk engedi, ősszel egy bográcsozást megérdemelnek az önkormányzat 
kontójára! 
 
Porubszki Roland Tolmács SE képviselője 
A szezon vége után terveztünk egy ilyet mi is.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor a szezon végén visszatérünk rá! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Lesz addig testületink? 
 
Torma Andrea jegyző 
Igen, júniusban lesz még. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha már elhangzott ilyen javaslat, megtárgyaljuk a következő testületi ülésen. 
 
Salavec Péter Tolmács SE képviseletében 
A homokos pályát elkezdtük önerőből helyrehozni, de lehet, hogy kellene oda is egy kis támogatás, ezt majd 
még meglátjuk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tolmácsi sportegyesületről beszélünk. Lehetne esetleg, hogy egy kézilabdát, esetleg röplabdát vásároljunk a 
sportegyesület számlájára? Jelenleg magántulajdonú labdával játszunk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A sportegyesület most eszközbeszerzésre nyújt be pályázatot. Nem tudom, hogy kézilabda van-e benne, de bele 
lehet tenni, mert jelenleg még összeállítás alatt van a pályázat tartalma. Ezt meg lehet oldani a pályázatból. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja a 
Sportegyesület 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
42/2013. (V.30.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács Sportegyesület 
2012/2013. idény alatti sportegyesületi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   - 
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5. Napirend     Közmeghallgatás tartásának kérdése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést, megjött a Kormányhivatal levele, hogy a közterület elnevezésének 
megváltoztatásáról szóló határozatunk törvényes volt, de javasolják részünkre, hogy tartsunk közmeghallgatást 
ebben a témában. A közmeghallgatással kapcsolatban az a javaslatom, hogy június 7-én 18 órakor tartsunk 
közmeghallgatást. Van-e kérdés, vélemény, esetleg más javaslat? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szerintem tegyük korábbi időpontra! 
 
Csehek József képviselő 
De ki is kell hirdetni! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ha jól láttam a levélben, a 7-e a visszajelzési határidő, ne az utolsó napra tegyük! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért gondoltam péntekre, mert akkor már itthon vannak az emberek, meg valóban ki is kell hirdetni! Egy hét 
azért kell. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Gondoljuk át, és ha szükségesnek látjuk, hozzuk előrébb! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor kérek javaslatokat, hogy mikorra tűzzük ki! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nekem nincs különösebb gondom a dátummal. Nekem megfelel a javasolt időpont, de más esetleg tehet 
javaslatot. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én csak azért gondoltam, hogy ne az utolsó nap legyen, de egyébként mindegy! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor nincs más javaslat. Drajkóné Fodor Erzsébet kért szót, a szót két percre megadom. 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi  lakos 
Köszönöm szépen! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Mi is megkaptuk az értesítést a Nógrád 
Megyei Kormányhivataltól, és olvastuk az Ön javaslatát, hogy 06. hó 7-ére 18 órára lakossági fórumot hív össze. 
Mi szeretnénk, ha ebben az ügyben egyeztetés lenne, hogy az érintett lakosság véleményét vegyék itt 
figyelembe. Tehát akiket tolmácsi lakosokat konkrétan érint a lakcímváltozás, azok véleménye legyen 
elsősorban figyelembe véve! Ehhez ragaszkodunk! A jegyzőkönyvet, ami a meghallgatásról készül, a 
kormányhivatal részére meg kell küldeni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez természetes! 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi  lakos 
Ez a névváltozás valóban valamiképpen kapcsolódik a hagyományőrzéshez, de nem olyan mértékben, hogy 
ekkora terhet ró a lakosságra. A hagyományőrzés az egy nagyon szép dolog, arról lehet egy külön lakossági 
fórumot is összehívni, mert biztos, hogy nagy örömmel megy el a lakosság, és akkor már az Ő véleményük is 
számít! Ebből teljes mértékben kizárták a lakosságot, és ezt nagyon fájlaljuk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bocsánat, maradjunk a napirendnél, hogy mikorra tűzzük ki a közmeghallgatást! Azért lesz a közmeghallgatás, 
hogy ott elmondhatja mindenki a véleményét. 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi lakos 
Jó! De ragaszkodunk ahhoz, hogy az érintett lakosság véleménye számítson! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Ezért lesz kitűzve a közmeghallgatás! Hogyha valakit érint, az eljön, és elmondhatja a véleményét!  
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi lakos 
Igen, de van olyan utca is, amit nem érint kimondottan a lakcímváltozás által maga után vont hercehurca, és 
nekik nagyon tetszhet!  
Hajnis Ferenc polgármester 
De azoknak is van véleménye, Ők is tolmácsi lakosok! 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi  lakos 
Igen, van véleménye, de ezért mondjuk, hogy ehhez kapcsolódóan kimondottan az érintett lakosság véleménye 
kerüljön a jegyzőkönyvbe! 
 
Torma Andrea jegyző 
A jegyzőkönyvbe valamennyi elhangzott vélemény bekerül.  
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi  lakos 
A működési szabályzat rendeletében benne van – a 2. fejezet 8. pontjában - hogy mivel meghozta a rendeletet, és 
a határozatot, ami törvényes, kiértesíti az okmányirodát, satöbbi, a közműszolgáltatókat. Szeretném 
megkérdezni, hogy melyik paragrafus tartalmazza azt, hogy mivel a szerződést én kötöm a gáz, villany és vízmű 
társulattal, hogy …  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bocsánat, ez nem a napirendhez tarozik! Ezt a közmeghallgatáson mind el lehet mondani. 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi lakos 
Jó! Köszönöm szépen! Tehát erre a közmeghallgatáson választ kapok, itt nem kapok rá választ! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tartozik a napirendhez! 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi  lakos 
Rendben! Köszönöm szépen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Gyenizse úr! Öné a szó! 
 
Gyenizse György tolmácsi  lakos 
Amikor szavazás van – gondolom Erzsike erre gondolt – a közvetlenül érintettek szavazata többet ér erkölcsileg 
és jogilag is. Szó szerint szeretném most felolvasni a kérdéseimet. Szeretném megkérdezni, hogy a 
lakcímváltozással, utcanévváltozással kapcsolatban készült-e hatástanulmány? A lakosságnak – ugye nem csak a 
lakcímkártyáról van szó – problémája keletkezik, a legkevesebb a lakcímkártya!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Gyenizse úr! Bocsánat, hogy félbe szakítom Önt! Ez nem a napirendhez tartozik, ezt legyen szíves majd a 
közmeghallgatáson felolvasni! Félre ne értsen, nem kötözködés, de most arról kell döntenünk, hogy a 
közmeghallgatás mikor legyen! A közmeghallgatáson mindent el lehet mondani! 
 
Gyenizse György tolmácsi  lakos 
Jó, világos! De nagyon kár, hogy nem olvashatom föl! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ahhoz kérek véleményét, hogy a javasolt időpont megfelel-e? 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet tolmácsi  lakos 
Megfelel! 
 
Gyenizse György tolmácsi  lakos 
Egyetértünk! 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ott is készül jegyzőkönyv, és ugyanúgy benne lesz a felszólalása. Ha esetleg úgy gondolja, a feljegyzését az e-
mail címünkre el lehet küldeni, és mindenki át tudja addig nézni. 
 
Gyenizse György tolmácsi lakos 
Nem szeretném elküldeni, csak azt szerettem volna, hogy megtudják, hogy mit is fogok kérdezni. Azért tartottam 
volna még fontosnak, mert ez a levél más országos hatóságok felé is elmegy. Azért akartam, hogy Önök is 
tudjanak róla, és szerettem volna felolvasni, de ha nem, akkor nem! Megértettem! Én próbáltam, de nem 
sikerült! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A közmeghallgatáson lehetőség lesz felolvasni, elmondani. Van-e más javaslat? 
 
További hozzászólás, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki az előterjesztett 
határozati javaslat szerint elfogadja a közmeghallgatás időpontját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

43/2013. (V.30.) képviselő-testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete az egyes közterületek 
elnevezésének megváltoztatása tárgyában 2013. június 7-én 18.00 órai kezdettel 
közmeghallgatást tart a Faluház sportcsarnokában. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a közmeghallgatás megszervezésével, a 
lakosság tájékoztatásával. 
 
Határidő:   2013. június 7. 
Felelős:  polgármester 
 

 
 
6. Napirend      A Települések Egymásért 2013. Egyesületbe tagként történő belépés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Próbálkozunk egy TEGYE egyesületet létrehozni, 19 települést foglalna magába, és megpróbálunk egymásért 
dolgozni. Ez azért fontos, mert 2014-től 20-ig új költségvetési időszak lesz az EU-ban, és új DIPO HACS-ok 
fognak alakulni. A 19 település is szeretne indulni a HACS címért, nem volna mindegy, hogy a települések is a 
kezükben tudnák tartani a pályáztatási rendszert. Már megjött a cégbíróság levele, nagyon sok hiánypótlással, 
mert az az ügyvéd, akit megbíztunk nem igazán végezte a dolgát, és most kerestünk egy másik ügyvédet. Kell 
egy határozatot hoznunk – a szervezet célját, lényegét érintően nem változik semmi - hogy friss határozatunk 
legyen. Elfogadható ez a részetekről? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Elhangzott itt egy HACS nevű szó, és hogy a kívülállók is értsék, ez annyit jelent, hogy helyi akció csoport, ezt 
kellene létrehozni. A HACS javaslatokat tehet, hogy mit kéne még a faluba elérni, akár felújításokban, akár 
egyebekben. Nem a képviselő-testület, hanem egy külön csoport is foglalkozik majd ezzel. Pályázatok kiírása, 
hogy mire lehet benyújtani. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az alapító okiratban találtam hibát. A tevékenység felsorolásánál a felsorolás számozása, illetve a 9. oldalon 
kimaradt az elnök lakcíme. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, ezt majd jelzem az Ügyvéd Úrnak. Nekünk most azt kell ismét eldöntenünk, hogy csatlakozunk-e, az 
alapszabályt az alapítóknak kell elfogadni.  
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Dudás Gergely alpolgármester 
A kívülállók kedvéért még annyit szeretnék mondani, hogy az éves tagdíj 5.000 Ft lesz. Nem egy eget rengető 
összeg, és látunk benne fantáziát! Lesznek pénzek az unióban, és amennyit lehet, mi is szeretnénk a községünkre 
költeni belőle. Rosszak az útjaink, meg lehetne sorolni sok mindent, amit még lehetne. 
 
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 TEGYE csatlakozásról szóló határozati javaslatát, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

44/2013. (V.30.) képviselő-testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy Tolmács 
Község Önkormányzata a Települések Egymásért 2013. Egyesület (rövidített név: 
TEGYE 2013.) (továbbiakban: Egyesület) Alapszabályát megismerte, az Egyesület 
küldetésével és célkitűzéseivel egyetért, az Egyesület Alapszabályát és a közgyűlés 
határozatait magára nézve kötelezőnek fogadja el, vállalja az egyesületi célok 
megvalósítása érdekében történő közreműködést, ezért alapító tagként csatlakozni kíván 
az Egyesülethez.  
A képviselő-testület vállalja a tagsággal járó éves tagdíj (jelenleg évi 5.000 Ft), 
valamint belépési díjként egyszeri 10.000 Ft tagdíj megfizetését. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tagsággal összefüggő 
dokumentumokat, nyilatkozatokat aláírja, valamint a belépési és éves tagdíj Egyesület 
részére történő megfizetéséről gondoskodjon. 
A képviselő-testület egyben visszavonja, és hatályon kívül helyezi az e témában hozott 
korábbi, 20/2013. (II.22.) határozatát. 
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

 
 
7. Napirend     Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kedden este volt az alapítvány kuratóriumi ülése – két képviselőnk is tagja a kuratóriumnak - mert az alapítvány 
titkára lemondott a tisztségéről, és az ülésen már volt is egy jelölt a titkár személyére: Tálasné Szombati Erika, 
aki el is vállalja, illetve Kriszti, a Te neved is szóba került. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én nem, köszönöm, viszont lenne más javaslatom! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem is lehettél volna, mert összeférhetetlen, testületi tag elnöki és titkári tisztséget nem láthat el, ezért el is 
vetették a Te személyed. A kuratórium elfogadta Tálasné Szombati Erika jelölését, viszont nekünk, alapítóknak 
kell ebben dönteni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nekem viszont van két másik jelöltem! Még nem beszéltem egyikükkel sem, egyelőre ötletszinten merült föl. 
Semmi bajom az Erikával, nagyon szeretem, tisztelem, becsülöm, de Ő már ott van a szavazatszámláló 
bizottságban, illetve elég sok helyen ott van a faluban akár a férje, akár a vállalkozásaik, és ez miatt szeretnék 
egy teljesen új személyt bevonni. Az miatt merült fel a két ember neve, hogy az alapítványnak többek között az a 
célja, hogy a fiatalokat aktivizálja, közösségbe vonja, sporttámogatás. Makkai Máté az egyik, aki újabban össze 
fogja a fiatalokat, hallgatnak rá a fiatalok, illetve pont ifjúságvédelemmel, ifjúságsegítéssel kapcsolatos 
végzettséget szerez. Azt gondolom, érdemes lenne fiatalítani egy kicsit az alapítvány kuratóriumát. A másik 
jelöltem Dinkó Orsolya lenne, a közösségi ház vezetője. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Nincs kifogásom egyik ellen se, csak beszélni kellett volna velük, hogy a titkári feladatok ellátását vállalják-e? 
Ez a legnagyobb munka! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ezt értem, de nem akartam addig beszélni egyikükkel sem, ameddig nem tártam a testület elé a javaslatomat. Azt 
gondolom, helybéli mind a kettő, hogy ha arról van szó, végig beszéljük egy órán belül. Én sem lettem 
megkérdezve, bocsánat! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, javasoltak Téged is, de Te az összeférhetetlenség miatt kiestél! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én mind a két fiatalban látok annyi ambíciót, hogy meg tudják ezt csinálni! Orsiban kevésbé, de igazából neki is 
feküdne ez a munka, illetve gyorsan beletanulna.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor ezek szerint ebben most nem tudunk dönteni! Össze kell hoznunk egy megbeszélést velük. 
 
Torma Andrea jegyző 
Jó lenne tudni, hogy Ők elvállalják-e, elfogadják-e a tisztséget, és szerintem az Alapítvány kuratóriumát is jó 
lenne megkérdezni, hogy mi a véleményük. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az előterjesztésben le van írva, hogy a szükséges új tisztségviselő megválasztása mindig az alapítvány 
alapítójának a joga. A választani szó ütött meg, mert választani csak kettőből lehet, egyből nem tudok választani. 
Abban az esetben annyit tudok, hogy vagy igen, vagy nem, úgyhogy támogatom Kriszti javaslatát. Ezt a 
napirendi pontot a következő ülésig – ha ez nem ütközik az alapítvány munkájába – toljuk el! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Napoljuk el ezt a napirendet! Beszélni kell a két jelölttel, hogy elvállalnák-e, illetve tájékoztatni kell Őket, hogy 
milyen teendőkkel jár ez a tisztség, mert a titkári teendő a legnagyobb! 
 
Torma Andrea jegyző 
A folyamatban lévő alapítványi pályázatok miatt még több teendője lesz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Utána ismét össze kell hívni a kuratóriumot, hogy tegyenek javaslatot. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Lett volna egy harmadik jelöltem is, a Balázs Bence, de ő is összeférhetetlen, mert az anyja az alapítvány elnöke. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen! Egyet értek én is Krisztina javaslatával, és én inkább Mátét javaslom. Halasszuk el ezt a napirendet a 
következő ülésig. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Olyat esetleg nem lehet, hogy felveszünk egy új kuratóriumi tagot, és a meglévők közül nevezünk ki valakit 
titkárnak? Egy tapasztaltabb személyt? A fiatalabb pedig betanulna addig. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehet, de szerintem nincs olyan személy, aki ezt igazán jól ellátná és vállalná. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én évekig voltam elnök, tudom, mivel jár a feladat, de a titkári feladat még több, és nehezebb, ezért nem is 
vállaltam. Marika is kényszerből csinálta eddig, de nagyon lelkiismeretesen. Én a Máté személyét alkalmasnak 
tartom, mert nagyon aktív, agilis, okos fiatalember. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt is tudatni kell velük, hogy a feladat betöltése nem jár anyagi honoráriummal. Mindenki társadalmi 
munkában végzi a feladatát. 
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Hámori Imréné képviselő 
Igen, ez így van. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Most van egy újabb jelöltünk is, de nem szeretném, ha Tálasné Erika ezt úgy venné, hogy az Ő személyét 
kifogásoltuk, mert semmi bajunk vele! Nem szeretném, ha megharagudna ezért! Erika ellen nincs kifogásom, de 
választani csak két személyből lehet. Nehogy olyan szaga legyen ennek, hogy nekünk a Tálasné nem kell, mert 
ez nem fedi a valóságot! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó! Akkor azt javaslom, hogy ezt a napirendet napoljuk el, és beszéljünk a jelöltekkel. Erre megkérem Hámori 
Imréné és Dudásné Rudnai Krisztina képviselőket, utána pedig tárgyalja meg a kuratórium a kérdést, majd a 
képviselő-testület is a következő ülésen. 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazatta elfogadta a polgármester javaslatát, és a napirend tárgyalását és a 
döntést későbbi időpontra halasztotta. 
 
 
 
8. Napirend      Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

szóló beszámoló 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A beszámoló előterjesztője a jegyző asszony, van-e esetleg szóbeli kiegészítésed? 
 
Torma Andrea jegyző 
Nincs. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e hozzászólás, kérdés, vélemény? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A fő probléma az igazolatlan iskolai mulasztás, és a szülők életvitele. Nagyon jól össze van ez a beszámoló 
állítva. A gyermeklétszámot elnézve növekvő létszámot mutat a falu. 0-tól 2 éves korig 26 fő gyermek él a 
faluban, és itt jön a képbe, amit Kriszti mondott az óvodai férőhelyet megnövelésével kapcsolatban! Erre 
gondolnunk kell előre, mert lehet, hogy az óvoda kicsi lesz! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Adja Isten! Volt már 1.200 fő lakosú Tolmács! 
 
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 elfogadjuk az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról szóló 
beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

45/2013. (V.30.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   - 
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9. Napirend      Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e szóbeli kiegészítés jegyző asszony? 
 
Torma Andrea jegyző 
Köszönöm, nincs. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e kérdés, javaslat, hozzászólás, vélemény? 
Dudás Gergely alpolgármester 
Rendeletünk szerint szociális étkezésben kell részesíteni azokat, akik önmaguk, illetve eltartottaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel legalább napi egyszeri meleg étkezésről nem képesek gondoskodni. Ez tavaly 13 
fő volt, és most már 21 főre emelkedett. Nekem ez egy tág megfogalmazás, mit értünk azon pontosan, hogy nem 
képes gondoskodni? Nem tud megfőzni magának otthon egy ételt? 
 
Torma Andrea jegyző 
Akár azt is. Aki önmagának napi egyszeri meleg ételről nem tud gondoskodni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ha megnézed a táblázatot, az összes szociális ellátás növekedett az előző évekhez képest. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Valóban növekedett, de konkrét összegeket nem találtam a beszámolóban, de mindegy. Gyakorlatilag majdnem a 
duplájára nőtt. Ez egészen komoly összeget tehet ki! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az FHT különösen! 
 
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 elfogadjuk az önkormányzat szociális ellátásairól szóló 2012. évi beszámolót, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

46/2013. (V.30.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 
szociális ellátásairól szóló 2012. évi beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    - 

 
 
 
10. Napirend      Egyebek 
 

- Óvodatej programhoz történő csatlakozás 
- A tolmácsi kiállítás tárgyainak megvásárlása 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megkaptátok az „Egyebek”-ban lévő napirendeket is, ugye? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Igen, kettőt. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, az óvodatej és a kiállítás. Kezdjük az óvodatejjel. Megkeresett egy beszállító, hogy lehetne az óvodában 
óvodatejet biztosítani a gyerekeinknek. Ez nekünk évi kb. 150-200 ezer forint közötti kiadás lenne, és minden 
gyerek kapna minden nap 2dl tejet. Egyébként az étkeztetéssel megbízott beszállítónk is figyelembe veszi, hogy 
gyerekek megkapják a napi tejterméküket, ezt láttuk a beszámolóban is. Magdi, Te, mint óvónő, mit mondasz? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én mindenképpen támogatom! Azért az étkezésben nincs olyan gyakran tej. Tejtermék az van, de a tízóraihoz 
gyakran teát kapnak. Javaslom! Az iskolások almát kapnak, rendszeresen szállítják nekik, már tejet is kapnak, 
hát hagy kapjanak a mi kis óvodásaink is! 
 
Torma Andrea jegyző 
És megisszák a tejet a gyerekek? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen, megisszák! Az iskolások is megisszák! Azt is meg lehet oldani, hogy ha reggel szállítják, akkor megkapják 
a tízóraihoz, és a teát vagy szörpöt megkapják az ebédhez. Biztos, hogy megfogják inni, és sajnos nem 
mindegyik kap otthon tejterméket! Én támogatom! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nekem ezzel csak egy bajom van! Miért pont év végén jön egy ilyen ajánlat? Nyáron a tolmácsi óvodában csak 
4-5 gyerek van általában! Meg fog bolondulni, aki azt igényt leadja, hogy épp hány gyerek van ott! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Most több lesz! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Javaslom, hogy szeptembertől rendeljük meg a tejet. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó! Legyen szeptembertől. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Utána kérdezek, hogy lehet-e szeptembertől, és akkor év végéig ugye? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Így van! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jó elgondolás. Az idei költségvetésünkben van egy kis tartalék, annak terhére mehetne! A kettő millió forintba 
valahogy be lehet szorítani. 
 
Torma Andrea jegyző 
Lesz még olyan kiadás, amihez szükség lesz a tartalékra, többek között az óvoda felújítás is annak terhére fog 
menni! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tudom, én éreztem, hogy az elviszi a pénzünk egy részét, de a tej csak szeptembertől lesz érzékelhető. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én nem félek, hogy nem fogjuk tudni kifizetni! Tudjátok jól, hogy egyik évben sem voltunk mínuszosak, sőt, 
minden évben 6-8 millióval szoktunk fordulni! 
 
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 amennyiben szeptembertől is lehet csatlakozni az óvodatej programhoz, csatlakozzunk, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
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47/2013. (V.30.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadva az Awek Solutions Kft. 
ajánlatát, és részt vesz az úgynevezett „óvoda tej” konstrukció programban, és a 
Tolmács-Bánk Óvoda 2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 106. szám alatt működő tolmácsi 
óvoda óvodásai részére 2013. szeptember 1-jétől 2014. június 30-ig – az óvodai 
gyermekétkeztetés kiegészítéseként - megrendeli az óvodai tejprogramon keresztül a 
gyermekenként napi 2 dl tej biztosítását. A képviselő-testület az óvodai tej 
megrendelésével, átvételével, a szállítói kapcsolattartással az intézmény tálalókonyhai 
alkalmazottját bízza meg.  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az óvodai tejprogramhoz való 
csatlakozás érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, és az erre vonatkozó 
szerződést aláírja. 
 
Határidő: azonnal, illetve 2013. szeptember 1-jétől 
Felelős: polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tavaly Végh József helytörténész kiállítást rendezett be a parókia épületében, ahová saját gyűjtésű kiállítási 
tárgyakat is hozott. Ezeket a tárgyakat megvásárlásra kínálja az önkormányzat, illetve a falu részére. El kell 
dönteni, hogy megvásároljuk-e, és akkor Tolmács község tulajdonában maradnak ezek a tárgyak, sőt, azt 
mondja, még ki is egészíti ezt a kiállítást! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ott van a falumúzeum, igazából valamivel be kell rendeznünk! 
 
Torma Andrea jegyző 
Volt egy gyűjtés, ami elindult a faluba, hogy a lakosságnál található régi eszközök, tárgyak összegyűjtésre és 
kiállításra kerüljenek! Annak mi lett az eredménye? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szerintem csak beszéltünk róla!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Indult egy gyűjtés, de csak hátikosár, kötél, csizma jött össze, tehát nem igazán olyan jellegű tárgyakat hoztak, 
amiből kész kiállítást lehessen berendezni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én a felsorolt tárgyaknak a feléről nem tudom, hogy micsoda! 
 
Hámori Imréné képviselő 
A Józsi néprajzkutató, Ő tudja, hogy mi micsoda. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A falumúzeumban a felsoroltakon kívül van még valami eszköz kiállítva? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem voltál benne? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mostanában nem! Karácsony előtt voltam, amikor a horgolások és a Pista bácsi által készített miniatűr tárgyak 
voltak kiállítva. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azóta azokat már elvitték, és innentől fogva az alapítványnak kellene működtetni a kiállítótermet. Az állandó 
kiállítás ott van, ezt kínálja fel megvételre Végh József, és ott van Tolmács híres emberéről a kiállítás, és 
Falunapra szeretnénk egy rézkarc kiállítást szervezni. Igaz, az alapítványnak kellene, de megszervezem. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én támogatom a tárgyak megvásárlását, hogy legyen egy állandó kiállításunk! Ezek olyan tárgyak, amit régen 
szerintem Tolmácson is használtak. Gyűjtésre szerintem komolyabb tárgyakat nem adnak be az emberek, 
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mindenki megtartja magának, az otthonában. Lehet, hogy egy kiállítás erejéig behoznák. Amikor még én voltam 
az iskola vezetője, akkor találtam rá régi pruszlikokra és kendőkre, amiket eltettem, és azóta is ott vannak az 
iskola egyik szekrényében. Azokat is ki lehetne állítani. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ha nem vesszük meg, elviszik és üres marad a kiállító terem? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen! Nem tudom, hogy meddig hagyná itt! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
De lehet, hogy máshol is fel van ajánlva. Kellene foglalkozni a nyitva tartással, hogy ki mikor tudná, vagy 
esetleg az itt lévő hölgyek meg tudnák-e oldani? Javaslom a gyűjtést is tovább folytatni, és leltárt kell készíteni a 
beszolgáltatott tárgyakról. Először nem lehetett tudni, hogy mi lesz a sorsuk a beadott tárgyaknak. A tárgyakra 
legyen rávezetve, hogy kitől származik, ki ajánlotta fel a múzeum javára. Egy felelős személyt ki lehetne jelölni 
erre a feladatra. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A közösségi ház szerintem ezt megoldhatná. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A nyitva tartási idejében? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kiállító terem üzemeltetését igazából az alapítvány vállalta, az alapítványnak kellene üzemeltetni.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Akkor nem lehet a közösségi házon keresztül? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hát végül is biztos lehet. Szerintem nincs akadálya. Most úgy van, hogy ha valaki hivatali időben szeretné 
megnézni, szól, és valaki átmegy a hivatalból és kinyitja. Utóbb a Szent István Egyetem vidékfejlesztési 
csoportja járt itt, és nekik tartottam egy kis előadást, és utána átmentünk megnézni a kiállítást, és tetszett nekik. 
Egyébként Tolmács történetére voltak kíváncsiak. Most szerdán is fog jönni egy csoport. Na, mi legyen az 
eszközökkel? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A régi tárgyak gyűjtését meg lehet hirdetni a Kisbíróban. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Többször beleírtuk már, szerintem nem olvassák el! 
 
Torma Andrea jegyző 
Esetleg azt érdemes lenne kihangsúlyozni, hogy a tulajdonjogát nem veszti el, ha valaki felajánlja a tárgyait a 
kiállításra, attól még az övé marad. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ki is írjuk, hogy kiajánlotta fel, mert azt úgy szokás. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tanácsot kérek majd Végh Józseftől, hogy hogy kell ezeket a tárgyakat átvenni, mert én úgy tudom, hogy ennek 
pontos szabályai vannak. Ez nem úgy működik, hogy elhozom és itt van! Nem kis munka ezeket begyűjteni! De 
meg lehet beszélni a lányokkal. 
 
Torma Andrea jegyző 
Ha meg szeretné vásárolni a képviselő-testület a kiállítási tárgyakat, azt tudnunk kell, hogy kapunk-e róla 
számlát, vagy mint magánszemély adja el egy adásvételi szerződéssel? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Úgy tudom, számlaképes! 
 
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 Végh József által felajánlott, a listán szereplő, és jelenleg a tolmácsi kiállító teremben lévő régi 
eszközöket, tárgyakat az önkormányzat 100.000 Ft-ért megvegye, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

48/2013. (V.30.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Végh József 
helytörténész adásvételre vonatkozó ajánlatát, és tolmácsi plébánia épületében lévő 
helytörténeti gyűjtemény részére megvásárolja a helytörténeti gyűjteményben jelenleg 
kiállított kenderfeldolgozás népi eszközsora kellékeit, valamint a 18. század végi, 20. 
század eleji népi eszközöket. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az erre vonatkozó adásvételi 
szerződést megkösse, a vételárat az eladó részére kifizesse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Indulnak a LEADER pályázatok, és 250.000.000 Ft van a környékbeli HACS-oknak, és sokan rámozdultak most 
erre a lehetőségre. A sportegyesület, az alapítvány is pályázna, illetve az önkormányzat is pályázhatna jövő a évi 
rendezvényre vagy a falunap megrendezésére. A pályázat előírja, hogy fellépőkre 200.000 Ft-ig és maximum 
400.000 Ft pályázható, az útiköltségükre is 200.000 Ft-ig lehet támogatást igényelni, és lehetne a vacsorára is. 
Azt kérdem a képviselő-testülettől, hogy pályázzunk-e, és ha igen mire? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Mindenre! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Van önrész? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A pályázat 100%-os támogatottságú a civil szervezetek részére, önkormányzatok az Áfa-t nem tudják vissza 
igényelni, tehát a 27%-os áfa összege önrész lesz benne. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A falunapot az alapítvány is támogatja, nem lehetne, hogy ők pályázzanak? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az alapítvány 5 millió forintig pályázhat, és ők pályáznak egy nagy rendezvénysátorra és sörpadokra. Így 
döntöttek. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Értem!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nagyon komoly a sátor is és a padok is, amit akár bérbe is adhatnak. Pályázzon az önkormányzat vagy ne? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Pályázzunk, amire csak tudunk! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Így van, és ha nyerünk, akkor bukjuk a 27%-ot. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Ez igaz, mert nem biztos, hogy nyerünk, mert most nagyon sokan pályáznak! Pályázzunk mindenre? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Pályázzunk a fellépőkre, útiköltségre, mindenre! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az étkezésre is! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Üdítőre, ásványvízre is lehet! Jó! Összeállítjuk a pályázat tartalmát, és elkészítünk egy határozati javaslatot, és 
majd egy rendkívüli ülés keretében döntünk erről. 
Van még valakinek hozzászólni valója az „Egyebek”-ben? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Tegnap tartotta az óvoda a gyermeknapi kis rendezvényét, és az önkormányzat egy ugráló várral járult hozzá. A 
gyerekek nagyon élvezték, délelőtt 10 órától 16 óráig tartott. Szeretném megdicsérni a fiatalok részéről Makkai 
Mátét, valamint a közösségi ház részéről Dinkó Orsolyát és Hajnis Iolandát, mert felajánlották a segítségüket! 
Eljöttek, készültek erre a napra mindenféle kis dolgokkal, játékokkal, és ott tartózkodtak egész nap, és együtt 
éltek a gyerekekkel! Minden óvodásnak, iskolásnak és az ott dolgozó pedagógusoknak is jégkrémmel 
kedveskedtek a volt farsangi bál bevételéből, amit az ifjúsági klub szervezett télen. Boldogok voltunk, és úgy 
örültem neki, hogy megmozdultak erre, mert ilyenre még nem volt példa! Nagyon szépen köszönjük Nekik! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A szülők említették, hogy volt egy olyan falunap, amikor ingyenesen volt az ugráló vár. Lehetne azt kérni, hogy 
ugyanezt az ugráló várat falunapkor is ingyenesen használhassák a gyerekek? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, persze! Ezen nem fog múlni! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A Kisbírót mikorra tervezzük? Június végére?  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Beszélje meg a szerkesztő bizottság! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Akkor szeretném kérni a polgárőröket, a sportegyesület tagjait, hogy június végére készüljenek egy-egy cikkel és 
fényképpel az újságunkba. 
 
Porubszki Roland Tolmács SE képviseletében 
Jó, akkora már minden meccset lejátszunk és vége a fordulónak. 
 
Varsányi Péterné polgárőrség vezetője 
Rendben. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az Erdőkémia környékén nagy a fű és parlagfüvet is találtunk. Nem tudom, hogy a vasút és az út között ki vágta 
le, de ott is találtunk parlagfüvet, meg a volt Gránit mellett is!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Már felhívtam a figyelmüket a fűnyírásra, és el is kezdték levágni, illetve még az övéké a Béke utcában lévő út 
menti sáv is. Figyelmeztetem Őket még egyszer, hogy vágják le a területeiken mindenhol a füvet. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó! Többen jelezték felém, hogy feliratkoztak a kutyájuk chippeltetésére, oltására és az állatorvos még nem volt 
náluk. 
 
Csehek József képviselő 
Én sok embert felírtam egy listára, amit odaadtam az állatorvosnak, azt mondta, hogy esténként eljön. 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
De vannak olyanok, aki a chippeltetésért szóltak, és még azoknál sem volt! 
 
Csehek József képviselő 
Jó, majd beszélek vele! Jár különben a faluba, sorra. 
 
 
 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta a napirendek tárgyalását. 

 
 
 
 
  
 

 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
Dudásné Rudnai Krisztina 

képviselő 


