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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

7/2013. 
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2013. június 13-án 900 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 
 
Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Kovács Géza 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 
 
Lakosság részéről jelen van: 8 fő 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönti a lakosság részéről megjelenteket és a képviselőket. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi 
tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Hámori Imréné képviselő legyen.  

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendekkel kapcsolatban egyéb javaslata a polgármesternek volt: Szeretnék felvetetni 6. napirendi pontot 
„Egyebek”-et, mert több olyan fontos dolog is van, amit meg kell beszélnünk. A lakosság részéről megjelentek 
közül Drajkóné Fodor Erzsébet, Novák Ferenc és Gyuriczáné Dávid Tímea az 5. napirendhez szeretnének 
hozzászólni, valamint Gyenizse György az 5-6. napirendhez szeretne hozzászólni. 
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 

 
1. Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása, tisztviselő választás 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata és 
módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

3. Falunap támogatására irányuló pályázat benyújtása – szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

4. Szociális földprogram megvalósításában való részvétel  
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
5. Egyes közterület elnevezésének újratárgyalása - szóbeli előterjesztés 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
6. Egyebek 
 - Béke utca vége kővel vagy mart aszfalttal való leszórása 
 - Járda elbontás kérelem – Szurdok u. elején  
 - Óvoda udvarban és a temetőben lévő veszélyes fák kivágása 
 - Módosító indítvány az iskola – óvoda munkáival kapcsolatban 
 - Falunap megrendezésével kapcsolatos javaslat 
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1. Napirend Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása, tisztviselő 

választás 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez szóba került a múltkor is, Kriszti Te mondtad, hogy megpróbálod összefogni ezt a dolgot. Tiéd a szó! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Köszönöm szépen! Volt egy jelöltünk Tálasné Szombati Erika, és én még tettem két személyre javaslatot. Az 
egyik Makkai Máté a másik Dinkó Orsolya. Mindkettővel beszéltem, illetve magammal hívtam a lemondott 
titkárt is, hogy beszélgessenek a feladat lényegéről. A fiatalok meghallgatták, kérdéseket tettek föl, nagyon 
nyitottak voltak mind a ketten. E hét elején felhívtam a két fiatal, hogy megtudjam hogyan döntöttek. Dinkó 
Orsolya nem vállalja, Makkai Máté pedig vállalja a jelöltséget. Tehát jelenleg két jelöltünk van: Tálasné 
Szombati Erika és Makkai Máté. Azt még hozzá teszem, hogy Máté édesanyja felügyelő bizottsági tag, ezért 
összeférhetetlen, és most hoztam a testület elé részéről egy lemondó nyilatkozatot, melyben lemond a 
tisztségéről. Kérem a testületet, hogy tegyenek javaslatot a felügyelő bizottsági tisztség betöltésére. Van-e valaki, 
akit javasolnátok? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nekem az jutott eszembe, hogy Féjáné Marika ezt biztosan elvállalná. Ez a tisztség nem kötné le Őt annyira, 
mint a titkári feladat. Nem kérdezzük meg Őt? 
 
Torma Andrea jegyző 
Fel lehet hívni telefonon.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megpróbálom elérni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Amennyire én tudom a felügyelő bizottság nem túl sűrűn ül össze. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ez így van. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Foglalt a telefonja, majd visszahív. Van-e még valakinek kérdése, véleménye? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szavazzunk talán a titkár személyéről. 
 
Torma Andrea jegyző 
Egyben kell szavazni, mert az alapító okirat módosítását is el kell fogadni a képviselő-testületnek. Vagy külön is 
lehet, de a teljes módosításnak egyben meg kell jelenni.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt javaslom, hogy szavazzunk külön személyenként, és világos, hogy aki megkapja a többséget, akkor már nem 
kell a másikról külön szavazni. Féja Marikát még el kell érni telefonon. Ne odázzuk el.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A lemondást ma reggel kaptam meg, azért nem tudtam előbb a testület elé hozni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó! Szavazásra teszem fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Makkai Máté legyen az alapítvány titkára, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy Makkai Máté 
töltse be az alapítvány titkári tisztségét. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Esetleg van-e még javaslat bizottsági tagra? 



Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete  7/2013.(VI.13.) jegyzőkönyv 

 3

 
Dudás Gergely alpolgármester 
A régi felügyelő bizottságba most is van olyan tag jelölve, aki ezelőtt volt a község jegyzője, már régóta nem 
dolgozik itt. Meg kellene kérdezni, hogy óhajtja-e továbbra is csinálni? Az alapítvány munkájában már nem 
nagyon vesz részt, és most javasolnám erre a tisztségre a jelenlegi jegyzőnket. 
 
Torma Andrea jegyző 
Nem lehetek! Köztisztviselő nem tölthet be ilyen pozíciót. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én nem túl régen – amikor a Magdinál kiderült az összeférhetetlenség – végig jártam az összes alapítványi 
tisztséget betöltőket, és mindegyik vállalta továbbra is tisztségét. Kati is. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Csak furcsa volt, hogy itt a községben már tevékenységet nem végez, nem itt lakik, de ha vállalta továbbra is, 
akkor semmi gond.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Marika még mindig foglalt, nem sikerült hívnom.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A Józsi javaslata sem rossz, hogy ha Marika nem vállalja hívjuk fel a Tálasné Erikát. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, de előbb Marikát kell elérnem. Ez a tisztség nem jár mindennapi munkával.  
 
A polgármester felhívta Féjáné Záhorszki Máriát, és megkérdezte Őt, hogy elvállalná-e az alapítvány felügyelő 
bizottsági tagságát? Féjáné Záhorszki Mária igennel válaszolt. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Hangosítsad ki légy szíves, hogy mi is halljuk! 
 
A polgármester kihangosította a telefon: 
 
Féjáné Záhorszki Mária: Igen, elvállalom. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönjük szépen! Szia. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szavazásra teszem fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Féjáné Záhorszki Mária tagja legyen az alapítvány 
felügyelő bizottságának, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy Féjáné Záhorszki 
Mária tagja legyen az alapítvány felügyelő bizottságának. 
 
 
További hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, az 
előterjesztett határozati javaslatot az imént megszavazott kiegészítésekkel kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

51/2013. (VI.13.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tolmács Kultúrájáért és 
Sportjáért Közalapítványt (továbbiakban: Tolmácsért Közalapítvány) alapító Tolmács 
Község Önkormányzata nevében tudomásul veszi Féjáné Záhorszki Mária titkár 
tisztségéről történő lemondását, és egyben megköszöni Féjáné Záhorszki Mária részére 
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a Közalapítvány tisztviselőjeként végzett eredményes, tisztességes és lelkiismeretes 
munkát, mellyel hozzájárult a Tolmácsért Közalapítvány elmúlt évekbeli sikeres 
működéséhez és ezzel Tolmács település fejlődéséhez.  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2005. február 23-án 
elfogadott Alapító Okirattal megalapított Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért 
Közalapítvány (rövidített neve: Tolmácsért Közalapítvány) (2657 Tolmács, Sport u. 1.) 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A közalapítvány kuratóriumának titkára, és egyben másik képviselője:  
Makkai Máté (születési név: Makkai Máté, születési hely, idő: Balassagyarmat, 1993. 
04. 30., anyja neve: Hajnis Ildikó Margit, lakóhely: 2657 Tolmács, Szabadság u. 27.)  
 
A közalapítvány felügyelő bizottságának tagja:  
Féjáné Záhorszki Mária (születési név: Záhorszki Mária, születési hely, idő: 
Balassagyarmat, 1969. 09. 09., anyja neve: Gréczi Mária, lakóhely: 2657 Tolmács, 
Füvellő u. 43.)  
 
A képviselő-testület elfogadja a Tolmácsért Közalapítvány módosított, előterjesztett 
alapító okiratát. 
A képviselő-testület megbízza Dr. Dobsonyi László ügyvédet az alapító okirat 
módosításából fakadó feladatok ellátására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
2. Napirend Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási megállapodásának felülvizs- 
  gálata és módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e javaslat, kérdés? 
 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 

 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja az 
előterjesztésben szereplő Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás társulási megállapodásának 
felülvizsgálata és módosítása, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
52/2013. (VI.13.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Nyugat-Nógrád 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási Társulás előterjesztett társulási 
megállapodás módosítását, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
társulási megállapodást az előterjesztettek szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
 
3. Napirend Falunap támogatására irányuló pályázat benyújtása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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Említettem a múltkori ülésen, hogy a mostani LEADER IV. tengelyben van egy olyan pályázat, amin belül 
tudnánk pályázni a jövő évi falunapra. Úgy döntött a testület, hogy pályázzunk. Elkészül a pályázat, és 831.967 
Ft-ra nyújthatnánk be, plusz az ÁFA-t bukná az önkormányzat, mert nem igényelhetjük vissza, ezért úgymond 
27%-os önrészt kell vállalnunk. Az előterjesztéshez van-e valakinek kérdés, vélemény? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Úgy beszéltünk akkor róla, hogy sátorra, és sörpadokra. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem! Azt az alapítvány pályázza. Ez a fellépőkre van, illetve az étel-ital fogyasztásra, amivel megvendégeljük a 
lakosságot.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Értem. Én ezzel csak azt akartam mondani, hogy ha azt megnyerjük nem tudjuk hova elhelyezni, mert nincs egy 
raktárhelyiségünk, a volt tűzoltószertárba gyakorlatilag már bemenni sem lehet. Nem tudunk hova pakolni. A 
színpad is itt van hátul. Hogy hova rakjuk, azt nem tudom! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha nyert a pályázat, 6 hónapon belül kell benyújtani kifizetési kérelmet. Tehát az lehet 5-10 ezer, de akár még 
1.000 Ft is. A lényeg az, hogy onnantól kezdve van két év a megvalósításig. Két év alatt kell beszerezni a sátrat. 
Azt gondolom, hogy ennyi idő alatt ki kell találnunk valami tároló helyet. Beszéltünk már arról, hogy a 
sportcsarnoknál valamilyen fedett helyet kell csinálnunk. A sátrat az alapítvány megpályázza. Mi pályázzuk a 
falunapra? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A jövő éviről van szó? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Mikor derül ki, hogy nyertünk? Mert már el kell kezdeni a megszervezést. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez a 2014-es falunapra vonatkozik. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor ezt elértettem rendesen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ebből tudnánk állni a megvendégelést és két fellépőnek a költségét. A pályázat június 17-én adható be, és 
249.000.000 Ft vár gazdára. A pályázatokat beérkezési sorrendben bírálják el, és ha elfogy a 249.000.000 Ft 
onnantól kezdve hiába nyert a pályázat, de nincs pénz. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Azt mondtuk, hogy minden pályázati lehetőséget kihasználunk, úgyhogy pályázzuk meg természetesen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én is azt mondom. 
 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 

 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki egyetért a 
pályázat benyújtásával és a határozati javaslattal, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
53/2013. (VI.13.) Képviselő – testületi határozat  
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Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 35/2013. 
(V.22.) VM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban 
nyújtandó támogatások jogcímére pályázatot nyújt be a Falunapi rendezvény 
lebonyolítása céljából. 
Az igényelt támogatás összege: nettó 831.967 Ft. A rendezvényhez kapcsolódó 
ÁFA-t az Önkormányzat a saját költségvetéséből finanszírozza meg. 
 
Határidő: pályázat benyújtása: 2013. június 17. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
4. Napirend   Szociális földprogram megvalósításában való részvétel 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést! A környező települések az elmúlt évben mind megpályázták, de mi akkor nem 
fértünk bele ebbe a szociális földmunka programba. Az idén viszont már beleférünk, és most kistérségről 
beszélünk, és Tolmács is belefér ebbe, de vannak olyan települések – Berkenye, Pusztaberki -, akik még most 
sem. Beszéltem azokkal a polgármesterekkel, akik ebben tavaly részt vettek, növénytermesztéssel és 
állattenyésztéssel lehet foglalkozni. Ez 100%-ban támogatott pályázat, fel tudunk venni két embert, tehát két 
embernek tudunk munkát adni. Mindenféle eszközt támogatnak, és egy évig tudjuk a két embert foglalkoztatni. 
Van nekünk két telkünk a Sziluska utca végén, egy telek 2000 m2, az egyiket lehetne használni, ha a testület úgy 
dönt. Amit megtermelnének a földön azt fel lehetne használni az óvodában, vagy szociálisan rászorulók között ki 
is osztható, esetleg falurendezvényen felhasználható. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Van olyan kritérium, hogy télen mit csináljanak ezek az emberek? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha nincsen téli munka, az önkormányzat bevonhatja más – hólapátolás, közterület tisztántartási – munkába. 
 
Csehek József képviselő 
Kapnak érte fizetést? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hogyne! Persze. A kistérségen keresztül megy a finanszírozás. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ehhez azért érteni is kell, nem? Akiket jelen pillanatban foglalkoztatunk, egyikükről sem gondolom, hogy 
értenek a növénytermesztéshez.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Szakembert kell biztosítani, ezt külön felírtam magamnak. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Őt is a kistérség biztosítja. Egységes pályázatban van ez megpályázva, és falugazdás van megbízva, hogy 
szakmailag irányítsa ezeket a munkásokat. Tehát van szakmai felügyelet. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez napi nyolc órában lenne? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
És olyan berendezéseket, mint permetező, vegyszerek kezelése, kisebb erőgép, kézi kapálógépre gondolok, 
ezeket a pályázatba 100.000 Ft tárgyi eszköztől a legfelsőbb határ 1.000.000 Ft-ig lehet beszereznünk? De van 
olyan is, hogy támogatás összege 500.000, ha egy ilyen egységet megnyerünk – ugye rövid időről van szó – 
utána a beszerzett gépek, felszerelések maradnak a község tulajdonában vagy vissza kell valakinek adnunk? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Marad a község tulajdonába. Pontosabban a társulás tulajdonába. Volt már nekünk hasonló pályázatunk, a kis 
motorfűrészünket is így vettük, és a társulás nem kérte vissza. Szerintem ez is így lesz, hogy aki megvásárolta 
továbbra is az használhatja.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Öntözés? Ha nem esik annyi, mint az idén! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezt én is fölírtam, meg azt, hogy hány személy legyen, de azt hallottam. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, kettő főt alkalmaznánk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Csak az egyik telket mondtad. Hol a másik telek? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az is a Sziluska utca végén van, és a mi tulajdonunkba már csak ez a két telek van. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Meddig kell pályázni, és mikor lenne ebből valami?  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt hétfőn be kell nyújtani. 
 
Torma Andrea jegyző 
De ezt nem az önkormányzat pályázza. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
És mikor van ennek eredménye? 
 
Torma Andrea jegyző 
Július 1-től indul a foglalkoztatás. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Uhum. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az idén már nem tudunk semmit ültetni a földbe, ezt ősszel meg kell szántatni, hogy tavaszra művelhető legyen, 
és akkor lehet bele ültetni paradicsomot, paprikát, bármit, amire szükség lehet. Állatot is tenyészthetünk rajta – 
birkát, bikát -, amit levághatunk falunapra. Ezt csak egy ötlet részemről.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jelenleg van ilyen ember, akit erre alkalmasnak tartunk? Földművelésre elég nagy terület mind a kettő.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt kell eldönteni! 
 
Torma Andrea jegyző 
Csak nyilvántartott munkanélkülit lehet foglalkoztatni.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ez most egy lehetőség, és ha belefogunk akkor végig kell csinálni az egy évet? 
 
Torma Andrea jegyző 
Ez egy évre szól. 
 
Hámori Imréné képviselő 
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Utána nincsen semmi kötelezettsége az önkormányzatnak? Lehet, hogy nem válik be, vagy nem tudom! Lehet, 
hogy nem terem ott semmi, vagy bármi lehet. 
 
Torma Andrea jegyző 
Olyan nincs, hogy nem termelünk semmit, mert arra pályázunk, hogy termelünk.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Vagy ha nem sikerül erre két embert alkalmaznunk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van munkanélkülink!  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mi lesz akkor, ha jövőre július 1-el megszűnik ez a foglalkoztatás, és ott van bevetve a föld, mert nem lehetett 
még mindent betakarítani? Elég rossz ez az időpont! Mezőgazdaságilag ez nem jó! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt nem mi találtuk ki, sajnos ezt írták ki.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Fölszedni azt már bárki föltudja, csak a folyamatosságát kell megoldani. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akik tavaly pályáztak, azt mondták, hogy megérte nekik, és most is pályáznak. Mi még nem vettünk ebben részt, 
hát majd meglátjuk.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
De legalább szeptembertől szeptemberig lenne, mert akkor meglenne egy teljes mezőgazdasági év! 
 
Torma Andrea jegyző 
Ez tavaly és tavaly előtt is július 1-től június 30-ig volt, ha 10 falu megoldotta mi is megfogjuk tudni oldani. De 
nem muszáj két embert dolgoztatni.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó. Két embernek munkát adunk! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ha nem próbáljuk meg, nem is lesz eredményünk. 
 
Torma Andrea jegyző 
A terméssel, pedig az önkormányzat gazdálkodik.  
 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 

 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot miszerint pályázzunk a szociális földprogramban, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
54/2013. (VI.13.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, mint támogató, és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
lebonyolításában megvalósuló „szociális földprogramok megvalósításának 
támogatására” kiírt pályázaton (pályázati kód: SZOC-FP-13) Rétság Kistérség 
Többcélú Társulása keretében részt kíván venni 2 fő bevonásával.  
A pályázati támogatás intenzitása 100%-os vissza nem térítendő támogatás.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és 
jognyilatkozatok megtételére. 
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Határidő: azonnal, illetve a megvalósítás értelem szerűen 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van még egy rendelet tervezetünk, mert a rendeletünket ki kell egészítenünk, olvastátok. Hozzászólás? 
Elfogadható? 
 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
előterjesztés szerint az 5/2009. (III.19.) önkormányzati rendelet módosítását, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2013. (VI.13.) 
önkormányzati rendelete 
 
A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
5. Napirend    Egyes közterületek elnevezésének újratárgyalása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Annyit szeretnék elöljáróban ehhez hozzáfűzni, hogy a kormányhivatal levelében javaslatot tett nekünk arra, 
hogy tartsunk közmeghallgatás. Ez megtörtént! Amilyen volt, olyan volt. Erről nem kívánok vitát nyitni! Most 
van-e valakinek javaslata? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Előlre nincs, esetleg menet közben. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor szeretném a lakosság figyelmét felhívni arra, hogy az SZMSZ-ünk szerint, akik szót kértek kettő percben 
szíveskedjenek összefoglalni, amit szeretnének mondani. Drajkóné Fodor Erzsébeté a szó. 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet Tolmács, Szent Lőrinc (volt Tolmácsi) út 114. sz. alatti lakos 
Szeretnék tájékoztatás kapni arról, hogy milyen előterjesztések, javaslatok voltak a lakosság részéről az 
utcanevek megváltoztatásával kapcsolatban! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ennyi? 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet Tolmács, Szent Lőrinc (volt Tolmácsi) út 114. sz. alatti lakos 
Igen, ennyi. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó! Gyenizse úr Öné a szó! 
 
Gyenizse György Tolmács, Zarándok (volt Csokonai u.) út 24. sz. alatti lakos 
Köszönöm! Gyorsan elmondom, hogy a két percre szorítkozzunk. Voltunk a kormányhivatalba, és ott azt a 
javaslatot kaptuk, hogy csináljunk egy összeírást ezzel kapcsolatban. Ez megtörtént! Tudom, hogy van olyan 
vitatható, és érvénytelen aláírás is benne, és ebbe belenyúlni nem akartunk, mert ezt nem szabad. Nyilvánvaló, 
hogy ha valami érvénytelen, az egy szavazattal kevesebbet ér a lap alján, és ezt előre meg is beszéltük a 
kormányhivatallal. Rövid idő állt a rendelkezésünkre, és ugye 13 ember dolgozott ezen, nyilvánvaló, hogy 
ellentmondás is becsúszhatott. Minden lap alján ott volt, hogy minden egyes aláírás egy benyújtott javaslatnak 
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felel meg. Én már nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni, egy percben még majd ezzel kapcsolatban. Döntő a 
képviselő-testületnek a terve és a hozzáállása, az hogy a falu lenyugodhasson, és béke teremtődjön. Egy percben 
gondoltam most ennyit egyelőre. Köszönöm! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Novák Ferencé a szó. 
 
Novák Ferenc Tolmács, Zarándok (volt Csokonai) u. 5. sz. alatti lakos 
Én magyarázkodok a történetekhez egy kicsit. Először is szeretném támogatni, hogy megvalósuljon a 
névváltoztatás.: Hála Istennek volt módom ide-oda egy kicsikét elmenni. Az egyik témám 1927-ben – amikor 
anyám született – a Tisza mellől elmentek Rómába egy zarándokútra gyalog. Valamit láttak ott, és a vezetőjük 
azt mondta, hogy haza megyünk oszt ilyet mink is csinálunk. Én nem voltam Rómába, nem is akarok menni. 
Voltak közülünk akik voltak, nem láttak olyat, amit kellene csinálni, de én ezt a dolgot ehhez hasonlónak ítélem 
meg. Gondoljuk úgy, hogy ezt meg kell nekünk csinálni! Van egy politológiai fogalom, ami úgy szól, hogy az 
ígéretet felül űbereli a cél. Erről vitatkoztunk itt egy kicsikét, hát még vitatkozhatunk is róla! Mondom a 
másodikat: Vagyunk egy páran olyanok, akik a gyűlésen is hozzászóltak, akik egy kicsit idősebbek, 
tapasztaltabbak vagyunk, és arra szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy gondolkozzon el rajta! 
Ebben az országban a koponyák, művészek, tudósok, mindenféle jól megbecsült emberek általában visszatérnek 
a munkájuk során az eredményikre, az elismertségükre a gyermekkorukhoz. Ahol születtek, ahol nevelkedtek. Ez 
miránk is érvényes.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Közben lejárt a két perc. 
 
Novák Ferenc Tolmács, Zarándok (volt Csokonai) u. 5. sz. alatti lakos 
Hát, csak ennyit akartam.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hajnis Gáborné! 
 
Hajnis Gáborné Tolmács, Sziluska (volt Alkotmány) u. 26. sz. alatti lakos 
Kedves Képviselők! Akik már ezt megtették azok - a becsületes, törvénytisztelő - emberek kerülnek azáltal 
esetleg nevetséges helyzetbe, ha változtatnak a döntésen. Nem értem a költségeket, mert én egy átlag ember 
vagyok, had mondjam el a tapasztalatom. A lakcímkártya elintézése nem került semmi. Odamentem, elintézték, 
kész! Utána a szolgáltatók felé az önkormányzat segített intézkedni, semmi gondom nem volt. A 
nyugdíjfolyósító felé intézkedtem, a biztosító felé – van egy válaszboríték – ingyen megoldottam. Ijesztgettek 
azzal, hogy az FM, FVM földalapú támogatást nem fogja megadni, hát nem hiszem, hogy a falugazdász, aki ide 
jár minden héten a lakcímkártya alapján nem tudná elvégezni. Biztos, hogy eltudja! Ez sem megoldatlan. Nekem 
nem került semmibe, de én csak egy egyszerű ember vagyok. Lehet, hogy egy vállalkozónál ez más szitu, de 
nem hiszem, hogy a sok aláírásba mindenki vállalkozó. Ennyit a költségekről! Ezt azért vizsgálnunk kell, hogy 
nehogy nevetségessé váljunk ez miatt. A másik dolog meg szerintem egyértelmű, hogy nem is erről van szó. Itt 
más van a háttérbe! A polgármester és a képviselő-testület! Itt ezt akarják szerintem bomlasztani, de hát ez az én 
véleményem, de mástól is ezt lehet hallani. Ezt szerettem volna! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Gyuriczáné Dávid Tímeáé a szó! 
 
Gyuriczáné Dávid Tímea Tolmács, Zarándok út (volt Csokonai u.) 32/2. sz. alatti lakos 
A faluban olyan emberek is aláírták – nem tudtam ki az, aki átíratta, ki nem én is jártam a falut -, aki azt mondta, 
hogy átíratta, de neki jobban tetszett az eredeti név, ezért szívesen aláírta. Aki nem írta alá, az arra hivatkozott, 
hogy Ő a polgármester úrnak a rokona. Egyetlen egy – az nem nálam, hanem másoknál fordult elő – a Novák úr 
volt, aki elkérte a papírt, és oda írta, hogy én nem írom alá. A mi utcánkból Ő az egyetlen, nem elnézést, még 
van egy nyugdíjas házaspár, akik azt mondták, hogy azért nem szeretnék aláírni, mert Ők félnek attól, hogy ezt a 
nyugdíjas klubnál valahogy ezt megtorolják. Sokan mondták, hogy igazából mondják ha megy, hogy Sziluskába 
megy, de attól még maradhat az eredeti neve, mert ezt már megszokták. Sokkal egyszerűbb, ha marad, mert volt 
aki kérdezte, hogy na most aztán mi van? Tegnap szerettem volna egy átutalást elintézni, és nem tudtam belépni. 
Beléptem, kiírja, hogy Tolmács, és kijöttek az utcanevek, és nem szerepelt a Csokonai utca. Tehát hiába, hogy 
tegnap csináltam meg, és él a határozat attól függetlenül csak úgy tudtam befizetni a pénzemet.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A képviselő-testületnek van-e ezzel kapcsolatosan véleménye?  
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Dudás Gergely alpolgármester 
Kezdjük ott, hogy számos helyen megalázták a község lakosságát! Én, ha kell mondom a nevet is! Szeteinhez 
odamentek az aláírásgyűjtők – még most sem tudja a hölgy, aki megszólította, hogy ki azt – azzal, hogy miért 
nem írja alá? Micsoda asszony maga, hogy ilyet nem ír alá? Ha azt sem tudja, hogy kivel beszél, akkor hogy 
tudja az illető azt megtenni, hogy megalázza?! Tegnap reggel a lakásom előtt voltam, és jött az a bizonyos 
Suzuki, egymásra néztünk mind a ketten, és a Suzuki elment. Pillanatokon belül felhív a menyem, hogy hol 
voltál? Nem vagy otthon. Kerestek! Mondom, ne hülyéskedjél itt pucoltam az árkot! Itthon vagyok! Ki volt az, 
aki keresett? Hát mondja, hogy a Gyenizse úr. Nála azt mondta – most így személyesen is lehet igazolni a dolgot 
-, hogy kerestek, és én nem voltam otthon. Tehát ez nyílt hazugság!  
 
Többen beszélnek egyszerre. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nincs beleszólás, elnézést! Tartsuk be a rendet! Arra kérem az alpolgármester urat, hogy ne személyeskedjünk! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem személyeskedés, de szóval ez már viszi azt. Az aláírásgyűjtéshez még annyit, hogy magánokirat minden 
olyan okirat, amely közokirat. Valótlan tartalma, vagy ha az abban feltüntetettek nem felelnek meg a valóságnak, 
csak egyenes szándékkal követhető el. Célzata a jog vagy a kötelezettség létezésének megváltoztatásának vagy 
megszűnésének bizonyítása. A bűncselekmény a felhasználással befejezetté válik. Annyi rendbeli 
bűncselekményt kell megállapítani, ahány magánokiratra a cselekményt elkövették. BTK 276-os paragrafusa. Az 
aláírások között van olyan, ahol három-négy aláírás egyforma! Azért nem fogjuk mi felhasználni, mert azzal 
csinálnánk a rosszat, aki aláírta, azzal nem, aki aláíratta. Mihelyt az aláírásomat ráteszem egy olyan okiratra, ami 
magánokirat volt, onnantól ez már büntethető. Ha nem nézte senki a ma reggeli televízió adás 1-es csatornáját, 
ott egy képviselőről volt szó. Megválasztásakor aláíratott a képviselő társaival egy lemondó nyilatkozatot. 
Utólag megdátumozta, és most 800.000 Ft-ra bírságot meg ezért. Tessenek utána nézni, hogy mit jelent az, hogy 
közokiratot kiskorúval íratunk alá! Beszélni nem tud, de ott az aláírása! Több, nem egy! Ennyi lett volna! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Krisztié a szó! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Köszönöm szépen! Nem szokásom előre megírt szöveggel készülni testületi ülésre, de azt gondolom, ez a 
napirendi pont megkívánja ezt. 
Volt egy közmeghallgatásunk, melyre úgy mentem, hogy végre fény derül arra, hogy miben vannak az emberek 
félretájékoztatva, milyen problémájuk merült fel az utcanevek megváltoztatásával. Csalódnom kellett! Az egész 
nem szólt másról, mint a jegyző asszony, a polgármester és a képviselő testület ócsárlásáról, döntésünk 
törvényességének megkérdőjelezéséről.  
Nagyon meglepődtem, hogy néhány tolmácsi lakosban ekkora düh, bosszú és még a jó isten sem tudja 
megmondani, hogy mi lakozik! Képesek nem egyszer, de akár többször is végigjárni, végigtelefonálni a falut, 
nem sajnálva rá sem az idejüket, sem a pénzüket, pedig sok esetben az információjuk is téves! Mindösszesen 5 
olyan ember akadt a faluban, aki megkeresett, vagy éppen összefutottunk és megkérdezte, hogy miért csináltuk, 
mit gondolok erről az egészről, és mi a teendője. Köszönöm szépen nekik ezt, mert az ő véleményüket a saját 
szájukból hallottam, nem közvetítve aláírásokkal és szónoklatokkal körítve. A többi érintett csupán az ember 
háta mögött mondja a magáét, szítja a feszültséget, mérget, haragot, dühöt ültetve másokban és saját magában, 
családjában is. 
Ők azok, akik kemény munkával (gondolom telefonálgatással és levelezéssel, ami bizonyára ingyen van) elérték, 
hogy a közszolgáltatóknál is már egyesével kell jelentkezni az utcanév változtatás miatt! (annak, aki nem tudná, 
ezt az önkormányzat intézte, nem kellett hozzájuk egyesével szaladgálni, levelezgetni). Ehhez is csak gratulálni 
tudok! Ennyit egymás megsegítéséről!  
Aztán itt van az érintettek másik népes serege, akik már átírták, vagy legalább már elkezdték a papírjaik átírását! 
Vállalkozók, magánszemélyek vegyesen! Ők voltak azok, akik - még ha nem is értettek egyet a döntésünkkel, 
elfogadták azt, és intézkedni kezdtek. Ha jól tudom ők is körülbelül annyian vannak, mint a hangos ellenzők. 
Persze, most lehet mondani, hogy Józsi elkérte a lakcímkártyájukat! De könyörgöm, kötelező odaadni?  
Az aláírásgyűjtők és aláírók (már ha tudták mit írtak alá?) azt kérik, bocsánat követelik tőlünk, képviselőktől, 
hogy vonjuk vissza a döntésünket. Az egyik hozzánk írt levélben olvastam, hogy ismét az együttműködő 
emberek legyenek megint a vesztesek? Nekik okozzunk megint kellemetlenséget a papírok ismételt átírásával? 
Nem tudom, az lenne a helyes jelen esetben? Talán! Leírhatnám én is, milyen megfontolásból születtek az új 
utcanevek, de ezt úgy gondolom, már mindenki tudja! 
Most szeretném én is kifejteni a véleményemet és elmondani, amit a közmeghallgatáson szerettem volna, mert 
készültem arra is! Egyszer legalább, még mielőtt végleges döntésre kerül sor, felsorolom (a teljesség igénye 
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nélkül, csak a legfontosabbakat kiemelve) azokat a magasra rúgó költségeket, melyek az érintetteket sújtják 
utcanév-változás esetén: 
- közművek, már említettem 
- lakcímkártya ingyenesen, forgalmi engedély ingyenes a határozattal az okmányirodában (vagy Tolmácson a 
kihirdetett fogadóórában) 
- banki költségek: folyószámla esetén lakcímkártya bemutatása, hitel esetében is elegendő egy határozat, 
valamint az új lakcímkártya bemutatása (nincs szükség közjegyzői okirat módosítására) – a saját munkahelyem 
utánakérdeztem, de szerintem a többi bank sem különbözik, különbözhet ettől  
- biztosítók általában rugalmasabbak a pénzintézeteknél. Két biztosítóval is akadt dolgom a közelmúltban, 
elegendő volt mindent levélben, vagy e-mailben intézni. 
A vállalkozások külön kategóriába tartoznak, nekik sajnos vannak ügyvédi költségeik, bélyegző készítés stb., 
Nekik azonban 15.000 Ft-ig az önkormányzat állja a kiadásokat megfelelő számla ellenében. 
Mai döntésemet nagyon sok tényező befolyásolta, melyeket igyekeztem legjobb tudásom szerint mérlegelni. Mi 
a következménye az egyik döntésnek és mi a másiknak. Jó döntés most itt sajnos nincs, mert mindkettő erős 
indulatokhoz vezet. Köszön szépen, hogy meghallgatták! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Testületi tagok közül másnak van-e még vélemény, hozzászólás?  
Ha nincs, akkor tájékoztatásképp elmondom, hogy az SZMSZ-ünk csak egyszer ad hozzászólási lehetőséget, de 
tiszteletben tartom a kérésüket, és megadom a szót Drajkóné Fodor Erzsébetnek. 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet Tolmács, Szent Lőrinc (volt Tolmácsi) út 114. sz. alatti lakos 
A személyeskedéshez volna az észrevételem. Geri bácsi személyeskedett azzal kapcsolatban, hogy nem is 
ismerik, hogy ki írta alá. Rendben van! Kevés idő – két nap volt - erre megadva - és ez mind a kormányhivatal 
javaslatára történt -, hogy a tiltakozók, és a tiltakozást támogatók – oké, aláírom, hogy gyerekek is aláírták – 
írják alá. A polgármester úr is elmondta, hogy 480-an vagyunk ebben érintettek, tehát az óvodásnak is van 
lakcímkártyája, és a ma született gyereknek is, és a szülő vállalta a törvényességet. Azok helyett írt alá a szülő, 
vagy éppen az írni tudó gyermek.  
Ha már adunk a pletykára, meg ki mit beszélt, akkor úgy hallottuk – a Geri bácsi is azt mondta -, hogy fogjuk be 
a szánkat, vissza lesz csinálva! Miután a presszóból jött lefelé, ezt is beszélték a faluba!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ne személyeskedjünk! Légy szíves. 
 
Drajkóné Fodor Erzsébet Tolmács, Szent Lőrinc (volt Tolmácsi) út 114. sz. alatti lakos 
Azt is hallottuk, már elnézést, ez is megy a faluba, és én is hallottam, hogy a Kriszti azt mondta, hogy „nem baj 
mama, levannak sz….va!”. Így ment el a Majnik Zsuzsiék háza előtt, és Ő ki is szaladt volna, ha a férje nem 
fogja vissza! Gondolom egy kis szópárbaj volt köztetek. Ezt is hallottuk! Tehát ez az ügy már nagyon 
elgennyesedett, nagyon nagy mértékben, és azért meg kellene gondolni, a lakosság többsége mit szeretne! 
Mindenki azt szeretné, hogy állítsák vissza az eredeti utcaneveket. A nagy többség! Köszönöm szépen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Gyenizse úr! Egy percben legyen szíves összefoglalni a mondanivalóját. 
 
Gyenizse György Tolmács, Zarándok (volt Csokonai u.) út 24. sz. alatti lakos 
Elkezdek hadarni: Tolmácsi út 73., Csokonai 53., Alkotmány 62., Szépvölgyi 72., Béke tér 14., érintettek durván 
274 fő. Pártoló tagok körülbelül 80-90 ember. Neves emberek is vannak köztük, akiknek mindenki előtt ismert a 
neve. Gyakorlatilag a következő van: azt kell megérteni mindennek az okozója, hogy ugye két nappal ezelőtt ezt 
a tájékoztatás, közmeghallgatást nem tartották meg ez ügyben. Ha ott megtartották volna nincs ez az 
elgennyesedett hangulat. Én abban bíztam, hogy olyan emberek vannak, akik rájönnek arra, hogy sokkal jobb az 
egész visszavonni, helyreállítani, hogy vége legyen a dolognak, és ne menjünk tovább országos főhatóságok 
felé! Ennek semmi értelme nincsen! Én nem akarok személyeskedni, nem is válaszolok a személyeskedésre, 
mert közben elmentünk, és akkor már csöngetett a nejem és a Böbike. Akkor már nem volt kint a Geri bácsi az 
utcán, és ezért gondoltuk, hogy elmegyünk, mert mindenképpen úgy tartottam tisztességesnek, hogy odaadjuk a 
papírt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönöm szépen. Van-e képviselő-testületnek hozzászólása? Kriszti, tessék! 
 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
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Ha már bele mentük: engem szombaton felhívtak, hogy mondtam-e ilyet, ami elhangzott? A kérdés az volt, hogy 
mondtam-e, hogy „lesz….rom ki mit mond, úgyis mi döntünk!”. Na félreértés ne essék, ilyet nem mondtam, Te 
is tudod Erzsi! Összekülönböztem a férjeddel is, veled is kicsit a falugyűlésen. Természetes dolog fel volt fűtve 
mindenki, indulatosak voltunk! Anyósomék a Zsuzsiék előtt vártak – mondjuk nem gondolom azt, hogy 
magyarázkodnom kéne, de ha már felhoztátok elmondom -, akkor mondtam, hogy „lesz…om, hogy az István mit 
mond, ne turkáljon a pénztárcámban”, ezt mondtam. Zsuzsi azt a részét hallotta meg hogy „lesz…om mit mond”, 
ennyit hallhatott belőle. Kikiabált nekem az utcára, hogy gyönyörű képviselői hozzáállás! Ezt én nem reagáltam 
le, nem álltam le vele vitatkozni, és ebből lett a szóbeszéd.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó. Engedjétek meg, hogy én összefoglaljam ezt a napirendet. Természetesen megkaptuk a javaslatokat, ezt 
összefoglalva, és a közmeghallgatással kapcsolatban is engedjék meg, hogy elmondjam az én véleményemet. 
Nem hangzott el olyan vélemény a javaslatokkal kapcsolatosan, hogy miért is kéne ezt nekünk visszaállítani. 
Olyan érv - amire petíciót benyújtottak az önkormányzathoz -, hogy ez óriási költséggel jár! A képviselő asszony 
az előbb felolvasta, hogy ez milyen költségekkel jár. Az én tapasztalatom is az – nekem is van lakáshitelem, 
autóm, biztosításom -, valóban némi időt vesz igénybe, és némi költséggel jár – nekem körülbelül 300 Ft-ba -, 
postaköltséggel. Semmilyen más költséggel nem jár! A vállalkozásoknak okoz kiadást, de 15.000 Ft-ig 
átvállaltuk a költségüket. Már adtak is le számlát. Hülyének most már ne nézzük a lakosokat, azokat – jóval 
többen mint 100-an -, akik átíratták a kártyájukat, nem beszélve a vállalkozásokról!  
A közmeghallgatás olyan volt, amilyen volt! Utalt rá a képviselő asszony is. Gyalázat, amit műveltek! Egy hölgy 
járt a hivatalba, és elmondta, hogy Őt azzal riogatják az aláírást gyűjtők, hogy a lakcímváltozás személyenként 
40.000 Ft-ba kerül, és hogy Ő nem tud megjelenni a közmeghallgatáson, ezért adjunk neki egy olyan hivatalos 
nyomtatványt, amivel Ő meg tud bízni valakit, hogy szavazzon helyette – mert azt mondták neki, hogy szavazás 
lesz. Fel lett világosítva, hogy nem jár költséggel, és a közmeghallgatáson nem lesz szavazás. Tehát ilyen 
rémhíreket terjesztettek az aláírásgyűjtők! Engem hárman kerestek meg a gondnokot sokkal többen ezekkel a 
dolgokkal, úgyhogy valóban félre volt tájékoztatva a lakosság! 
Amit Önök benyújtottak javaslatot az aláírásokkal, mi az aláírások hitelességét nem tudjuk vizsgálni, de vannak 
olyan jelek, amit az alpolgármester úr elmondott. Természetesen ezzel nem akarunk visszaélni, mert ami esetleg 
kiderülne abból esetleg nagyobb baj is lehetne, és ezt mi nem szeretnénk megtenni a lakossággal, a félre vezetett 
lakossággal! Ez volna a véleményem. Van-e még valakinek hozzászólása? 
  
Csehek József képviselő 
Felém jeleztek olyan dolgot, hogy nem volt itthon a család egyik tagja és a másik írta alá helyette, mert azt 
mondták neki, hogy úgysem fog kiderülni a csalás, mert ezt az ívet felküldik Salgótarjánba, és nem fog kiderülni 
semmi! Most meg szégyenli magát az illető, mert ha tudta volna, hogy ez lesz belőle nem írják alá! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e még? 
 
Hámori Iméréné képviselő 
Nagyon örülök, hogy Kriszti ilyen higgadtan, nyugodtan összeszedte a gondolatait otthon. Nekem több 
problémám is adódott mostanság és én nem tudtam volna így megfogalmazni. Jó lenne most már lezárni ezt az 
ügyet, mert valóban nagyon csúnya dolgok történnek. Mióta itt lakom még ilyenre nem volt példa. Én már 
fenyegetést is kaptam, és elég sokszor hívogatnak telefonon. Jó lenne, ha lecsillapodnának ezek a dolgok!  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Még annyit, hogy postaköltség mindenkinek van, de fogjunk össze, mert azt gondolom, hogy az önkormányzat 
mindenkinek tud segíteni, hogy ne legyenek ilyen problémák. 
 
További hozzászólás, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy a 30/2013. (IV.23.) önkormányzati határozatot visszavonjuk, és ezzel visszaállítsuk az eddigi utcaneveket, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 nem szavazattal, és 1 tartózkodással szavazott. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A javaslat nem kapta meg a többségi támogatást, ezért érvényben marad a 30/2013. (IV.23.) önkormányzati 
határozat. Köszönöm szépen. 
 
Zúgolódás. 
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6. Napirend     Egyebek 
  - Béke utca vége kővel vagy mart aszfalttal való leszórása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Béke utca végé építkezik egy hölgy – annak idején pályáztunk az út megépítésére, de sajnos nem nyertünk -, 
arra kéri a testületet, hogy kővel, vagy mart aszfalttal szórjuk meg azt az utat, mert ha sár van nem tud bemenni a 
telkére. Tegnap telefonon kerestek meg, és mart aszfaltot kínáltak bedolgozással együtt 1.500 Ft/m2-es áron. A 
Béke utca végén körülbelül 300 méterről volna szó, így ez nagyon sokba, 1.800.000 Ft-ba kerülne, ezért kértem 
máshonnan is árajánlatot, Ők 1.200 Ft-ot mondtak telefonon. Mind a kettő egymillió feletti összeg, és ezt most 
nem igazán engedhetjük meg magunknak, a földrengés okozta károkat kell előbb helyreállítani. Ha 
felhatalmaztok, én utána járok, hogy mi lenne a legolcsóbb megoldás az útra. Hozattunk mi már követ is útra, 
emlékeztek rá. A hölgy azt kérte, hogy valamivel szórassuk meg. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az árkot is ki kellene ott ásni 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt valami kis markolóval kellene, hogy a víz le tudjon folyni a patakba. Hát nem kis költség lesz! Mérlegelni 
kell a testületnek, hogy mi a fontosabb: ez, vagy az iskola-óvoda, vagy a fakivágás. Ez a hölgy biztosan fog 
reklamálni nálunk!  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A szórt kőre még nem volt árajánlatod ugye? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bocsánat! Az 1.200 Ft/ m2-es árajánlat az szórt kőre vonatkozik. Még pontosan azt sem mértem le, hogy 
valóban 300 méter-e, lehet, hogy csak 200. Nem tudom pontosan, de a hölgy egészen le a Börzsöny utca elejéig 
szeretné, mert Ő onnan jár be. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Lehet, hogy 300 métertől is több. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Érdeklődd meg pontosan, hogy mi mennyibe kerül. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Meg kellene tudni pontosan, hogy mennyit kell költeni az iskola-óvoda épületére, utána a zúzott köves megodás 
mennyibe kerülne, és a fakivágás: ha mást nem legalább az óvoda udvarba a kiszáradt fát kellen kivágatni. 
Olvastam az árajánlatot az is 60.000 Ft-ba kerül.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tegnap voltak a vállalkozók felmérni az iskola épületét, a konyhát, az orvosi rendelőt, és a faluházat. Vis maior 
pályázatot is nyújtottunk be, illetve a biztosítóhoz is beadtuk a kárigényünket. A vállalkozók körülbelül 
hárommilliót mondtak a felmérés után.  
 
Csehek József képviselő 
És még a tetőt is át kell rakni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt még nem is számoltuk bele. Hirtelen most ezek a munkálatok olyan 4-5 millióba kerülnek. Jó ebből fogunk 
visszakapni a biztosítótól, de előre kell megfinanszírozni. Azért jól állunk, mert ez a 4-5 millió forintunk 
megvan, tehát meg tudjuk finanszírozni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Először az intézményt kell rendbe hozni, mert az óvoda augusztusban kezd, tehát szeptemberig nem lehet várni. 
Olyan állapotok vannak, hogy a festést, azt le kell kaparni, de ha a tetőt nem csináltatjuk meg előtte, akkor 
ugyanúgy beázik! Akkor fölösleges vele bármit csinálni! Ez a baj. Rengeteg pénz kell erre! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Én is azt javaslom, hogy az intézményt a legfontosabb helyreállítani. Az úttal még várjunk, jön a nyár hátha nem 
lesz olyan nagy esőzés. Meglátjuk, hogy mit ad a biztosító, és mennyi Vis maior támogatást kapunk, és ősz előtt 
meg tudjuk csinálni az utat. Ezt javaslom, és ezt fogom mondani a hölgynek is. Az intézmény után a fakivágás a 
legfontosabb, nehogy kidőljön.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A Béke utcát, akkor most napoltuk, de a vízelvezetést nem lehet megoldani, mert elég heves esőzések vannak. 
Nem kellene lebetonozni, hanem egy árkot ásni, hogy ott mennyen a víz, ne ott, ahol magától megy. Az a baj, 
hogy a fölső telkekről az alsó telkekre ömlik a víz. Van itt olyan vállalkozó, aki esetleg meg tudná csinálni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, mert oda egy kis markoló kellene, de az megint költség. De a Börzsöny Kontakt Kft. vett ilyen markolót, 
de még javítás alatt van. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez már nem mostani téma, már régebben is felhoztam, hogy babakocsival nem tudnak arra felé közlekedni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Oké! Valóban nekünk kell majd ezt is rendbe rakni, de most az intézmény a legfontosabb. Most kell 
megcsináltatnunk a szünetben. Tanulási időszakban nem tudnak ott dolgozni.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Orvisi rendelőben milyen károk vannak? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Repedések keletkeztek, de az nem olyan vészes.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Óvoda, iskola az katasztrófa! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Meglátjuk, hogy őszig mennyi pénzünk marad, és rátérünk az útra és a vízelvezető árokra. Szerintem. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó. 
 
 
További hozzászólás, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy az intézmény helyreállítása után végeztessük el az út, illetve a vízelvezető árok kialakítást, kérem 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

55/2013. (VI.13.) képviselő-testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a településen 
szükségessé váló munkálatok közül első ízben a 2013. június 5-ei földrengésből adódó, 
az önkormányzati intézmények épületeiben (óvoda-iskola, faluház, orvosi rendelő) 
bekövetkezett károk helyreállítását végzi el. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a helyreállítási munkálatokat szervezze meg, végeztesse el, a 
munkálatokat az önkormányzat részéről irányítsa, valamint a biztosító társaságnál a kár 
megtérítése és a vis maior támogatási keretből a keletkezett károk helyreállításának 
támogatása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.   
 
Határidő: azonnal, illetve a munkálatok elvégzése 2013. augusztus 31., kivéve:  

    óvodai munkálatok elvégzése 2013. augusztus 3. 
Felelős:   polgármester 
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 - Járda elbontás kérés – Szurdok u. elején  
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Szurdok utca elején annak idején felszedtük azokat a járdalapokat, amelyek veszélyesek voltak, mert fel voltak 
jönve, jobbra balra megdőlve. Pintér Attila tolmácsi lakos kérte – mivel ez a járdarész a háza mögött húzódó már 
Szurdok utcában – szeretné megszüntetni a járdamaradványt, mert befolyik a víz a háza tövéhez, és fűvel 
szeretné beültetni, hogy lehessen fűnyíróval vágni ezt a részt. Kérek javaslatot! 
 
Csehek József képviselő 
Valóban ott van ez a rész a háza mögött végig, és lebetonozták, megerősítették az alapot, hogy ne folyjék be a 
víz. A saját házát védi. Persze, természetes! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megadjuk neki, hagy csinálja? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Hagy csinálja! 
 
 
További hozzászólás, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki az előterjesztés 
szerint elfogadja a közmeghallgatás időpontját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

56/2013. (VI.13.) képviselő-testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Pintér Attila 
(Tolmács, Szent Lőrinc út 36.) szám alatti lakos kérelmét, és hozzájárul ahhoz, hogy az 
ingatlana Szurdok utca felé eső hátsó részénél a részben meglévő, használaton kívüli 
járdaszakaszt elbontsa, és helyének tereprendezését saját költségére és felelősségére 
elvégezze, a járdaszakasz szakszerűen, balesetmentesre megszüntetésre kerüljön.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 - Óvoda udvarban és a temetőben lévő veszélyes fák kivágása 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor most a fakivágással kapcsolatosan, csak a fákra korlátozódjunk, vagy vannak száraz ágak több helyen is, 
illetve a temetőt is megnézte az úr, és ott is vannak kiszáradt gallyak. Ha megcsinálna mindent körülbelül 
200.000 Ft-ba kerülne.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerintem csinálja mindet. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A temetőbe is bárkire ráeshet. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha meg egy síremlékre ráesik nekünk kell állni a költséget, ami lehet, hogy többe fog kerülni mint 200.000 Ft! 
 
 
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 egyetért azzal, 
hogy amire Magyar Endre árajánlatot adott - veszélyes fák kivágása és száraz gallyak eltávolítása – mind 
megvalósításra kerüljön, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

57/2013. (VI.13.) képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tolmácsi veszélyes fák 
kivágására, és lombkoronák, gallyak eltávolítására vonatkozó, Magyar Endre 
fakitermelő által benyújtott véleményt és árajánlatot elfogadja, és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az óvodában és a temetőben kivágásra javasolt veszélyes fák 
kivágását, valamint egyes fák visszavágására, lombkorona és gallyak levágására 
irányuló munkálatokat rendelje meg, a munkát végeztesse el, a munkálatokat az 
önkormányzat részéről irányítsa, és a munkálatok díját az árajánlat szerint kifizesse. 
 
Határidő: azonnal, illetve a munkálatok elvégzése 2013. augusztus 31., kivéve: óvodai  
                munkálatok elvégzése 2013. augusztus 3. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
 - Módosító indítvány az iskola – óvoda munkáival kapcsolatban 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megvoltam bízva, hogy az intézmény nyári felújítási munkálatait intézzem, de most valóban a tető felújítása 
volna az elsődleges, legfontosabb feladat. A cserepeket le kell szedni, át kell mosni, mert mohák vannak a 
nútokban, és ott ázik be. Erre még nem is tudom milyen költséget fognak kihozni!  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Gerendákat, tetőléceket, mindent cserélni kell? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt mondták, hogy a rossz tetőléceket kell cserélni, az talán nem nagy költség. Viszont erre még nem készült 
árajánlat, ezt csak akkor tudjuk elfogadni, ha elkészül.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A vizesblokkra készült már árajánlat? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, mert mondtam, hogy ne is készítsenek, mert akkor jött az esőzés és beázott az iskola is és az óvoda is. 
Azért mondom most, hogy a tető lesz a fontosabb. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A fürdőszobában meg kellene nézetni a kismosdó tartót, nehogy véletlenül ráessen egy gyerekre. Azt meg kell 
nézetni, hogy maradhat-e, nem veszélyes-e? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó! Akkor hozzanak arra is egy árajánlatot. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én azt javaslom, hogy az árajánlatba legyen benne a parkettázás is és minden, aztán szelektálunk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, oké! Jövő hétre meglesz. 
 
 
 
 - Falunap megrendezésével kapcsolatos javaslat 
 



Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete  7/2013.(VI.13.) jegyzőkönyv 

 18

 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az a javaslatom, hogy most, amikor ezek az elemi károk súlytottak minket az idei falunapot ne rendezzünk meg. 
Ne csináljunk főzést, és nagy műsort. Esetleg valami kisebbet próbáljunk szervezni, mert az akárhogy számoljuk 
600.000 Ft, ezt a pénzt most tudjuk máshová tenni! De ha gondoljátok lehet szervezni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nekem az a javaslatom, hogy a fiataloknak hagyjuk meg a szombati napot, mert azt úgyis Ők szokták szervezni! 
Illetve, ami múlt testületin meg lett ígérve a gyerekeknek az ingyen ugrálóvár, és ennyi!  
 
Hámori Imréné képviselő 
Így van! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha diszkót akarnak este az is 100.000 Ft, ugrálóvár az 60.000 Ft, és már 160.000-nál tartunk!  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Diszkót azt nem mondtak! Sportnapot akarnak, ez legalább legyen meg, és a gyerekeknek a délelőtti vetélkedők. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Így jó lesz! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Hanyadikára esik az idén? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tizedikére, pont Lőrinc napra.  
 
 
További hozzászólás, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy az idén falunap alkalmával csak a fiatalok szombati sportnapja kerüljön megrendezésre, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

58/2013. (VI.13.) képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településen, illetve a 
település intézményeiben felmerült jelentős összegű javítási, karbantartási, helyreállítási 
munkálatok szükségességére való tekintettel – figyelembe véve az önkormányzat 2013. 
évi költségvetését – a 2013. évben egy napos (2013. augusztus 10.) falunapi 
rendezvényt kíván tartani, melyen az előző évek gyakorlata szerint az ifjúsági 
sportversenyek, vetélkedők kerülnek megrendezésre, valamint a gyerekek részére 
ingyenesen igénybe vehető ugrálóvárat biztosít az önkormányzat.  
 
Határidő: 2013. augusztus 10. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kriszti! Régebben mondtad a sportnapot, a sportolók megvendégelését a szezon végén. Itt van Salavec Péter, 
kérdezzük meg terveztek-e valamit!  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Peti, terveztetek-e valami megvendégelést a sportolóknak? 
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Salavec Péter Tolmács, Szabadság u. 15. sz. alatti lakos 
Valami terv van, de én pontosan nem tudom mit szeretnének a többiek. Konkrét részleteket nem hallottam! 
Elvileg most lesz az utolsó meccsünk ebben az idényben, és azt úgy szoktuk, hogy aznap, amikor az utolsó 
meccset játszuk, vagy a rákövetkező hétvégén. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor álljuk a főzés költségét. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jövő héten úgyis ismét összeülünk, addigra megmondjátok, hogy mikor szeretnétek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Így van, szervezzétek meg a jövő hétre, és mi megvesszük az alapanyagokat. Az italt azt nem, de a főzéshez 
szükséges dolgokat megvesszük! Jó? 
 
Salavec Péter Tolmács, Szabadság u. 15. sz. alatti lakos 
Jó. Köszönjük szépen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jelezd felém a pontos időpontot, én meg jelzem a testület felé. 
 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nekem volna még „Egyebek”! Voltam a fiatalokkal a Dunánál zsákolni, és rendkívül megvoltam elégedve ezzel 
a fiatal csapattal! Jó munkát végeztek, és szó szerint mondhatom, izzadásig dolgoztak! Becsülettel helytálltunk, 
és meg szeretném Nekik köszönni, bár a Vöröskereszt szervezésében voltunk. El nem várták, de kidolgoztuk a 
községünkre jutó részt! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez lett volna nekem is a záró mondat. Szerettem volna először is Neked megköszönni, hogy elmentél velük, 
másrészt pedig köszönöm a tolmácsi fiataloknak, hogy Tolmács nevét elvitték ebbe az árvízi helyzetbe, és 
helytálltak! 
Kriszti! Te is szerettél volna még valamit! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Csak annyit, hogy az utcánkban ősszel gallyazott ugyan az ÉMÁSZ, de a kanyar sarkában már nagyon magasak 
a fák és nem világít tőle kellően a közvilágítás. Meg kellene nyesni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ennyi? Jó! 
Még Gyenizse úr az egyebekhez is kért szót, a szó az övé! 
 
Gyenizse György Tolmács, Zarándok (volt Csokonai u.) út 24. sz. alatti lakos 
Nyilván való, hogy a falunak egy irányban kellene menni, és akár egy teherautó, vagy kocsikonvojjal kellett 
volna lemenni ugye Vácra, és segíteni. Még fiatal ember voltam, amikor 1965-ben árvízben a Római parton részt 
vettem a védekezésben, három napig dolgoztunk. Katona voltam, amikor a 70-es években részt vettem 
árvízvédelemben, én pontosan tudom, hogy ilyenkor mindenkit a gátakra kell vezényelni, aki épkézláb és 
mozog. Ezzel maximálisan egyetértek, és pontosan azért akarok visszadatálni az előzőekhez, hogy a faluban 
nincs egy egység, és úgy néz ki, hogy már nem is lesz sajnos, akik a jó irányba együtt tudnak mozogni! 
Köszönöm szépen. 
 
 
További napirend nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet és az ülést lezárta. 

 
 
 

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

 
Hámori Imréné 

képviselő 


