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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

8/2013. 
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2013. június 20-án 900 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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 
 Hámori Imréné  képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az 
ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Csehek József képviselő legyen.  

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendekkel kapcsolatban egyéb javaslata a polgármesternek volt: Az „Egyebek”-ben szeretném, ha 
megtárgyalnánk egy lakossági véleményt, a benyújtott aláírásokkal kapcsolatos gyanút, az iskolai karbantartási 
munkákat, a földrengés okozta károk helyreállítását, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő kisbusz 
használatba adását gyermekszállításhoz. 
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.  Rétság Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
2.  Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata 

Tolmács-Bánk Óvoda alapító okiratának módosítása 
Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
3.  Egyebek 
 - Lakossági vélemény az utcanév változással kapcsolatban 
 - Benyújtott aláírásokkal, aláírás gyüjtéssal kapcsolatos gyanú 
 - Iskolai karbantartási munkák (tető felújítás) 
 - Földrengés okoztat károk helyreállítása 
              - Az önkormányzat tulajdonában lévő kisbusz használatba adása gyermekszállításhoz 
 
 
 
1. Napirend Rétság Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Június 30-ig felül kell vizsgálni a társulási megállapodásokat. Volt kistérségi társulási ülés, ahol elfogadásra 
került ez a módosítás. Ez akkor léphet életbe, ha minden önkormányzat képviselő-testülete elfogadja. Bízom 
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benne, hogy elfogadják majd. Rétság szeretne kiválni most július 1-jével, de a törvény ezt nem teszi lehetővé. 
Elég parázs vita volt ebből. Nem tudom, hogy mit fog csinálni Rétság, de ha egy valaki nem írja alá, akkor 
bukott a társulásunk, akkor nem lesz jogszerű társulásunk. Kiválni csak év végén lehet a társulásból. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Most mi a probléma a társulással? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ki akarnak lépni! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ennyi? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen! A neve is megváltozna, nem Rétság Kistréség Többcélú Társulás lesz, hanem Nyugat-nógrádi Települések 
Társulása, és mi, Tolmács lennénk a székhely. A kistérségi ülésen meghosszabbítottuk a munkaszervezeti 
feladatok ellátását, december 31-ig a közös hivatalunk látja el ezeket a feladatokat. Van-e kérdés, vélemény? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha jól olvastam, a szociális ellátások maradnak benne! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, minden egyéb lehúzva. Kötelező feladat a házi segítségnyújtás, amit meg kell csinálnunk. Egyébként ezért 
társulnak a többiek 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 az 
előterjesztett társulási megállapodás módosítást és az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
59/2013. (VI.20.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146.§ (1) bekezdésében 
előírtak alapján a Tolmács község Önkormányzata az önkormányzati társulási 
megállapodás felülvizsgálatát elvégezte, és  2013. július 1. hatályba lépéssel a 
Rétság Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa által 12/2013. (VI.17.) 
határozattal elfogatott, névmódosítással is járó Nyugat-nógrádi települések Társulása 
társulási megállapodást jóváhagyja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozattal elfogadott 
Nyugat-nógrádi települések Társulása társulási megállapodásának aláírására 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete, mint a 2657 Tolmács, 
Sport utca 1. szám alatti faluház tulajdonosa hozzájárul, hogy a Nyugat-nógrádi 
települések Társulása (továbbiakban: Társulás) az önkormányzat tulajdonában lévő 
2657 Tolmács, Sport utca 1. szám alatt székhelyet létesítsen, és azt a Társulás 
hivatalos irataiban, dokumentumaiban székhelyként megjelölje. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
2. Napirend Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata 

Tolmács-Bánk Óvoda alapító okiratának módosítása 
  Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Itt szintén a társulást kell felülvizsgálnunk. Van-e kérdés, vélemény? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Egy társulási tanácsot kell létrehozni, azok gyakorolják a hatalmat, ugye? Ők hozzák a döntést, és oda kell egy 
embert delegálni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. A tanács tagja lenne a két polgármester, Bánkról nem tudni, hogy még ki, de részünkről beszéltem a 
Magdival, Ő nyugdíjas lesz, itt dolgozott 40 évig, szakmailag ismeri az óvodai működést, és elvállalta a 
tagságot.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor a Magdi lenne a másik delegált tagunk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Azt szeretném kérdezni, hogy ez mennyi munkával, elfoglaltsággal fog járni? 
 
Torma Andrea jegyző 
Körülbelül évi négy-öt ülés várható. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Két határozatot kell hoznunk. Van-e esetleg még kérdés, vélemény, más javaslat? 
 
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 
Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatát és módosítását, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
60/2013. (VI.20.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete – a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 146. § 
(1) bekezdésében előírt önkormányzati társulási megállapodások felülvizsgálata 
alapján – 2013. július 1. hatályba lépéssel elfogadja a Tolmács-Bánk Óvoda 
Intézményi Társulás előterjesztett, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
társulási megállapodását. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási 
megállapodás aláírására. 
 
A képviselő-testület a – a Möt.94.§ (2) bekezdés és a társulási megállapodás alapján 
a Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás Társulási Tanácsába a következő 2 fő 
tagot delegálja: 

Tolmács Község Önkormányzatának mindenkori polgármestere 
Hámori Imréné, 2657 Tolmács, Sziluska utca 4. 

 
Határidő: társulási megállapodás aláírása: 2013. június 30.,  
 társulási tanácsba történő delegálás: folyamatos más tartalmú döntésig 
Felelős:   polgármester 
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Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja az alapító okirat módosítását, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
61/2013. (VI.20.) Képviselő – testületi határozat  

 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tolmács-Bánk Óvoda 
Intézményi Társulás által fenntartott Tolmács-Bánk Óvoda intézmény alapító okiratát 
2013. július 1. napjától történő hatályba lépéssel az alapító okirat alábbi pontjait a 
következők szerint módosítja: 
 
2. A költségvetési szerv székhelye: 
2657 Tolmács, Sport u. 1. Szent Lőrinc út 106. 
 
4. Alapítók és fenntartók neve, székhelye:  
1.) Bánk Község Önkormányzata 
2653 Bánk, Hősök tere 11. 
2.) Tolmács Község Önkormányzata 
2657 Tolmács, Sport u. 1. 
 
Az alapító okirat az alábbi 5. ponttal egészül ki, és ezt követően a többi pont 
számozása értelemszerűen eggyel növekszik. 
 
5. Fenntartó, működtető neve és székhelye: 
Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás 
 2657 Tolmács, Sport utca 1. 
 
12. 13. Irányító szerv neve, székhelye:  
Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete és 
(székhely: 2653 Bánk, Hősök tere 11.) 
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testülete 
Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 
székhely: 2657 Tolmács, Sport u. 1. 
 
13. 14. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása 
Önállóan működő költségvetési szerv  
Pénzügyi-gazdasági feladatait Bánk-Tolmács Körjegyzőség (2653 Bánk, Hősök tere 
11.) a székhely szerinti önkormányzat közös önkormányzati hivatala, mint önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.  
Önálló jogi személy 

 
14. 15.Az intézmény vezetőjének megbízási rendje 
Az intézmény élén magasabb beosztású vezető áll.  Az intézményt egyszemélyi felelős 
vezető, az intézményvezető (óvodavezető) irányítja és vezeti.  
A pályáztatással kapcsolatos feladatokat a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó 
közös önkormányzati hivatal látja el. 
Az intézményvezetőt Bánk Község Önkormányzat és Tolmács Község Önkormányzat 
képviselő-testületei a Társulási Tanács nyilvános pályázat útján határozott időre, 5 
évre bízza meg. Az intézményvezető tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat 
Tolmács Község Polgármestere gyakorolja. Tolmács Község Önkormányzat 
polgármesterének akadályoztatása esetén az egyéb munkáltatói jogokat Bánk Község 
Önkormányzatának polgármestere gyakorolja. 
Az óvodavezető felett a munkáltatói jogokat a Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi 
Társulás Társulási Tanácsának elnöke gyakorolja.  
Az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak, szabályzatoknak megfelelően 
gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
 
16. 17. Az intézmény gazdálkodása: 
Az intézmény alaptevékenységét Bánk Község Önkormányzat és Tolmács Község 
Önkormányzat képviselő-testületei a Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás 
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Társulási Tanácsa által évente megállapított, elsősorban szakmai célú költségvetési 
kerettel látja el. 
A jóváhagyott költségvetési keret erejéig történő kötelezettségvállalásra és szakmai 
teljesítésigazolásra az intézményvezető (óvodavezető), illetve a Tagintézmény 
tekintetében a Tagintézmény vezető is jogosult.  
 
17. 18. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Tolmács Község Önkormányzata a Tolmács-Bánk Óvoda székhely feladatai ellátásához 
rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képező 2657 Tolmács, Tolmácsi Szent Lőrinc út 
106. szám alatti (349/1 helyrajzi-számú) ingatlant és az ingatlanban található 
valamennyi leltári nyilvántartásban szereplő kisértékű tárgyi eszközt. 
Bánk Község Önkormányzata a Tolmács-Bánk Óvoda Törpe Tagóvodája feladatai 
ellátásához rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képező 2653 Bánk, Kis utca 1. szám 
alatti (273   helyrajzi-számú) ingatlant és az ingatlanban található valamennyi leltári 
nyilvántartásban szereplő kisértékű tárgyi eszközt. 
 
19. 20. Hatályba léptető rendelkezések: 
Jelen módosítás hatályba lépésének időpontja: 2013. július 1. 
 
A Képviselő-testület ezen módosító okirat alapján a Tolmács-Bánk Óvoda alapító 
okiratát – a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva – az alábbiak szerint adja ki: 
 

„TOLMÁCS - BÁNK ÓVODA 
Alapító Okirata 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 
 

1. A költségvetési szerv megnevezése: 
Tolmács-Bánk Óvoda 

 
2. A költségvetési szerv székhelye: 

2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 106. 
 
3. A költségvetési szerv telephelye, tagintézménye:  

Tolmács – Bánk Óvoda Törpe Tagóvodája 
2653 Bánk, Kis utca 1. 

 
4. Alapító neve, székhelye:  
   Tolmács Község Önkormányzata 

Tolmács, Sport u. 1. 
 
5. Fenntartó, működtető neve és székhelye: 

Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás 
 
6. Az alapítás időpontja: 1995.01.01 
 
7. Az alapítás célja, a költségvetési szerv közfeladata:  
Az önkormányzat számára jogszabályban előírt óvodai nevelés és a gyermekek 
napközbeni ellátása a hatályos jogszabályok és a nevelési program szerint. 
 
8. A közoktatási intézmény típusa: óvoda 
 
9. Az intézmény alaptevékenysége: 
Bánk és Tolmács községben állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 
valamint a személyi és tárgyi feltételek megléte esetén más településen állandó 
lakóhellyel rendelkező óvodáskorú gyermekek nevelése, napközbeni ellátása, fejlesztő 
és felzárkóztató foglalkozások szervezése a hátrányos helyzetű és arra rászoruló 
gyermekek részére, felkészítés az iskolai oktatásra. 

Szakágazat: 851020 Óvodai nevelés 
 
 

Szakfeladatok 
száma megnevezése 
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851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

 
Ezen belül:  
a többi óvodás gyermekkel együtt nevelhető, oktatható, sajátos nevelési igényű gyermek 
óvodai nevelése – aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján:  
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. 
Törpe Tagóvodában: szlovák nemzetiségi nyelvű nevelési-oktatási feladatok 
 
10. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: egy csoportba a 
maximálisan felvehető gyermeklétszám 25 fő; a tolmácsi intézmény és a bánki 
tagintézmény 1-1 csoporttal működik. Tagozati elkülönítés nincs a közoktatási 
intézményen belül. 
 
11. Az intézmény vállalkozási tevékenysége 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
 
12. A közoktatási intézmény működési köre (illetékessége): Bánk Község 
közigazgatási területe és Tolmács Község közigazgatási területe 
 
13. Irányító szerv neve, székhelye:  

Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 
székhely: 2657 Tolmács, Sport u. 1. 

 
14. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása 

- Önállóan működő költségvetési szerv  
Pénzügyi-gazdasági feladatait a székhely szerinti önkormányzat közös 
önkormányzati hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv látja el.  
- Önálló jogi személy 

 
15. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje 
Az intézmény élén magasabb beosztású vezető áll.  Az intézményt egyszemélyi felelős 
vezető, az intézményvezető (óvodavezető) irányítja és vezeti.  
A pályáztatással kapcsolatos feladatokat a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó 
közös önkormányzati hivatal látja el. 
Az intézményvezetőt a Társulási Tanács nyilvános pályázat útján határozott időre, 5 
évre bízza meg. 
Az óvodavezető felett a munkáltatói jogokat a Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi 
Társulás Társulási Tanácsának elnöke gyakorolja.  
Az intézményvezető a hatályos jogszabályoknak, szabályzatoknak megfelelően 
gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
 
16. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira alapvetően a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályai érvényesek, közalkalmazottként kerülnek 
foglalkoztatásra. Az intézményben nem közoktatási feladatot ellátó foglalkoztatottak a 
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint kerülnek foglalkoztatásra.  
A költségvetési szerv egyes feladatait megbízási jogviszony útján is elláthatja. 
 
17. Az intézmény gazdálkodása: 
Az intézmény alaptevékenységét Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás Társulási 
Tanácsa által évente megállapított, elsősorban szakmai célú költségvetési kerettel látja 
el. 
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A jóváhagyott költségvetési keret erejéig történő kötelezettségvállalásra és szakmai 
teljesítésigazolásra az intézményvezető (óvodavezető), illetve a Tagintézmény 
tekintetében a Tagintézmény vezető is jogosult.  
 
18. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Tolmács Község Önkormányzata a Tolmács-Bánk Óvoda székhely feladatai ellátásához 
rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képező 2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 106. szám 
alatti (349/1 helyrajzi-számú) ingatlant és az ingatlanban található valamennyi leltári 
nyilvántartásban szereplő kisértékű tárgyi eszközt. 
Bánk Község Önkormányzata a Tolmács-Bánk Óvoda Törpe Tagóvodája feladatai 
ellátásához rendelkezésére bocsátja a tulajdonát képező 2653 Bánk, Kis utca 1. szám 
alatti (273  helyrajzi-számú) ingatlant és az ingatlanban található valamennyi leltári 
nyilvántartásban szereplő kisértékű tárgyi eszközt. 
 
19. A vagyon feletti rendelkezés joga: 
A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapítók tulajdona. A vagyon feletti rendelkezési 
jogosultság a tulajdonosokat illeti meg.  
 
20. Hatályba léptető rendelkezések: 

Jelen módosítás hatályba lépésének időpontja: 2013. július 1. 
 
Záradék: 
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekről az intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzata rendelkezik, amelyet az intézményvezető készít el, és a Társulási 
Tanács hagy jóvá. 
Az alapító okiratot Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete a …./2013 
(VI.20.) számú határozatával, Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
61/2013 (VI.20.) számú határozatával jóváhagyta.”   

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat kiadmányozására.  
Az ezen határozat szerint egységes szerkezetben kiadott Alapító Okirattal az intézmény 
minden korábban kiadott alapító okirata 2013. július 1. napjával hatályát veszti. 

 
Határidő: 2013. június 30.  
Felelős: társulás elnöke 
 

 
 
3. Napirend Egyebek 
  

− Lakossági vélemény az utcanév változással kapcsolatban 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez a lakossági vélemény kifejezetten a Csokonai utcára vonatkozik. Olvastátok a beadványt, várom a 
véleményeket! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én nem olvastam! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor felolvasom: „Tisztelt Képviselő-testület! Azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez és a 
Polgármester úrhoz a Csokonai utca lakói közül 55 fő, hogy a hagyományőrzés címén Zarándok utcára 
megváltoztatott Csokonai utcát változtassák vissza. Indoklásunk alátámasztásához telefonon megkerestük 
Zomborka Mártát, aki elmondta, hogy a levéltárban 4 térkép van Tolmácsról, abból 3 térképen Zarándok és 
Szarándok egyaránt fel van tüntetve. Ezért a régi öregekben is Szarándok alja név maradt meg, ezáltal mindenki 
így hívja ezt az utcát. A 4. térképen, amit ő elhozott a közmeghallgatásra, csak Zarándok szerepel. Mivel a 
Csokonai utca az 1960-as évektől Csokonai utca, azaz több mint 50 éve, és neve a többi utcával ellentétben még 
egyszer sem lett megváltoztatva, a hagyományőrzésre hivatkozva legyenek szívesek Géza atya írásától 
eltekinteni és az immár több mint 50 éves utcanevet meghagyni. Amióta a közmeghallgatás volt, azóta az utca 
lakóit Szarban lakóknak is nevezik. Szerintünk ez elég sértő, és hiába lesz az utcanév táblán Zarándok utca, 
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úgyis Szarándok aljának fogják nevezni. Kérjük a Képviselő-testület együttérzését és megértését az utca 
lakóival.” 
Nem csatoltak hozzá aláírásokat. 
„Megértésüket köszönjük! A Csokonai utca nevében: Gyuricza Anikó, Gyuriczáné Dávid Tímea, Kelt: Tolmács, 
2013. 06. 15., Mellékelve csatolunk egy térképet, ami szerint ma Tolmácson már létezik egy Zarándok utca, 
valamint egy szómagyarázatot a zarándok szó jelentéséről.” 
A Google-ből nyomtatták ki a térképeket, és ezen a térképen a jelenlegi Arany János utca van feltüntetve 
Zarándok utcaként. Ez rosszul van írva. Van egy szómagyarázat, amit szintén mellékeltek, eszerint a szarándok 
jelentése lehet: tréf utcai illemhely látogatója. A tréfás mondás: mennek a szarándokok a katakombába a 
földalatti illemhelyre mennek szükségletre nyomán szójáték a hasonló hangzású zarándok – szar szavakkal, és 
célzás a székelésre. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ennek sose lesz vége? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt most a két személy külön kérte, hogy Ők kivel beszéltek, és kivel nem, nem tudom. Mondtam nekik, hogy én 
ezt biztos, hogy nem támogatom. Hivatkoznak 55 főre, de hogy kivel beszéltek, azt nem tudom. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Együtt szervezkedtek Drajkóné Fodor Erzsébetékkel. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A Zarándok és Szarándok elnevezést hosszú ideig lehetne firtatni, mi Zarándokra változtattuk meg. Hallottuk, 
hogy népszavazást kezdeményeznek, én nem változtatnám vissza Csokonai utcára. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nekem is ez a véleményem. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Továbbra is aláírást gyűjtenek, ez állampolgári joguk, de én nem firtatnám ezt a továbbiakban. Már itt nyugalmat 
kellene elérni lassan! Elkövettük azt a hibát, hogy a döntésünk előtt nem tartottunk közmeghallgatást, én a 
képviselő-testület nevében is elnézést kérek mindenkitől. Most már engedjük a dolgokat a saját medrében folyni. 
Állunk elébe, majd a sors és az idő eldönti, hogy mi lesz a végeredmény! Hibáztunk, hogy utólag csináltuk a 
közmeghallgatást, ha kiírjuk a döntés előtt, lehet, hogy csak 15-20 ember jött volna el. Nem érdemes %-os 
számításokba bonyolódni, mert a végső döntés úgyis a képviselő-testületé lett volna. Most már utólag nincs 
értelme. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehet, hogy jobb lett volna, ha előtte tartunk egy közmeghallgatást, és eljöttek volna 15-en, 20-an, ezt nem 
tudjuk már meg. De gondoljátok át, hogy ha ez után hozzuk meg a döntést, ugyan így jártunk volna, mint most, 
az biztos! Lehet azon vitatkozni, hogy mi és hogy lett volna a jobb! Most itt tartunk! De én azt gondolom, hogy 
most már nem is az utcanevekről van szó! Lásd a hangokból! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen, szomorú, hogy ilyet hallunk, hogy nem kell az iskola! Nem kell azt felújítani! Ez már vérlázító! Ezt olyan 
ember szájából hallottam, akinek hozzátartozója nincs. Ezt többen is hallották. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elutasítja 
a Csokonai utca elnevezés visszaállítására irányuló kezdeményezést, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  

62/2013. (VI.20.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gyuricza Anikó és 
Gyuriczáné Dávid Tímea által benyújtott Csokonai utca elnevezés visszaállítása 
iránti kérelmét nem támogatja, a Csokonai utca elnevezést nem kívánja 
visszaállítani.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 

− A benyújtott aláírásokkal és aláírásgyűjtéssel kapcsolatos gyanú 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
374 aláírást gyűjtött pár lakó. Amint elhangzott az utolsó testületi ülésen is, nem kívánunk feljelentést tenni, 
mert a lakosságon csattanna az ostor. Nézegettem az aláírásokat, és 65 olyat látok benne, ami ugyanaz az aláírás, 
illetve kiskorúak, akik benne vannak. Most is találtam 10-et, amik szerintem hamisítványok, hogy ki csinálta, 
nem tudom! Több emberrel beszéltem a faluban, és az a véleményük, hogy ha Ők, már bocsánat, de ilyenek, és 
ennyire támadják a közösséget, és most már az iskolát is, akkor a testület ne habozzon, és a rendőrség nyomozza 
ki! Lehet, hogy nem az a lakos tehet erről, akinek a neve szerepel az íven. Volt olyan illető, aki azt mondta, hogy 
„elnézést, hogy aláírtam, de addig nem mentek ki a lakásomból, amíg alá nem írtam”. Többen mondták, hogy 
aláírták, csak menjenek már a francba! Szóval nagyon erőszakosan nyomultak az aláírásgyűjtők! Tehát, ha úgy 
gondolja a képviselő-testület, hogy tegyük meg a rendőrségi feljelentést, akkor tegyük meg! Kiderülne, hogy 
kinek az aláírása valódi. Ha belegondolunk, ez egy hivatalos irat!  
 
Csehek József képviselő 
Olyan is aláírta, aki nem is volt itthon akkor! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, én is tudok nem egyről, sőt, többen külföldön vannak, voltak abban az időben. 
 
Torma Andrea jegyző 
Nem beszéltél a Rendőrkapitánnyal, hogy egyáltalán mi lenne az eljárás ilyen esetben, lenne-e értelme? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amennyiben a testület megbíz, és felhatalmaz, akkor én kérek egy időpontot, és beszélek a Rendőrkapitánnyal, 
hogy mennyi értelme van, hogy lehet, mint lehet egy ilyet megindítani! Ha azt mondja, hogy van értelme, akkor 
megtesszük a feljelentést! Mi a véleményetek?  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én azt gondolom, hogy ezzel azokat az embereket bántanánk, akik nem voltak tisztában azzal, hogy mit írnak 
alá, és nem azokat, akik az önkormányzattal szembejönnek! Azoknak lesz rossz, akik jóhiszeműen aláírták.  
 
Torma Andrea jegyző 
Az is kérdés, és meg kellene tudni, hogy ilyen esetben egyáltalán ki tehet feljelentés? Lehet, hogy csak az, aki 
helyett, akinek a nevében valaki oda írta az aláírást. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha felhatalmaztok, kérek egy időpontot a Rendőrkapitány Úrtól, beszélek vele, és utána tájékoztatlak Beneteket. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én azt mondom, ne bolygassuk ezeket az embereket, egyenlőre ne tegyünk feljelentést, ne hozzuk kellemetlen 
helyzetbe ezeket az embereket! Legyen ez annak a lelkiismeret furdalása, aki ezt elkövette, aki képes volt arra, 
hogy megvezessen embereket! A szemébe tudott hazudni, hogy el kell menni bankba, szerződést kell 
módosítani, mindet át kell íratnod pénzért! Én nem akarok magánembereket rendőrségi tortúrának kitenni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Világos, én ezt értem! De ha megint megindul egy ilyen akció, akkor lehet, hogy ugyanezek az emberek 
ugyanezt meg fogják tenni, és alá fogja hamisítani a neveket! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azt az aláhamisított papírt valakinek hitelesíteni kell! Nem lehet úgy, hogy aláírunk, és abból népszavazás lesz! 
Hitelesített aláírásnak kell lenni! Valamivel igazolni kell, hogy Ő írta alá, nem? 
 
Torma Andrea jegyző 
Az aláírónak a személyes adatait be kell írni az aláírásgyűjtő ívre! 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor is lesz egy jogalapunk, mert itt is van egy aláírás, ott is lesz egy aláírás, és akkor döntse el a rendőrség, 
hogy most melyik hamis! Az első, vagy a második! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Várjuk meg a következő aláírásgyűjtést! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én is azt mondom, hogy várjuk meg. Én azt gondolom, hogy nem kell írásszakértőnek lenni senkinek, hogy két 
aláírást össze tudjon hasonlítani! 
A népszavazásról még elmondanád, hogy hogyan működik? 
 
Torma Andrea jegyző 
A tegnapi nap folyamán megkerestek Borsosberényben, hivatkozva arra, az a Közös Hivatal székhelye, és csak a 
székhelyen hajlandók ezt intézni, a kirendeltsége nem. Bejött hozzám a Gyenizse úr, a Drajkóné, és a Gyenizse 
Úr felesége, átadtak 12 db aláírásgyűjtő ívet. Egy-két dolgot kézzel javítottak benne, mert formai hibák voltak 
benne. Nekem 15 napon belül kell az aláírásgyűjtő ívek hitelesítéséről döntenem, és azt követően a döntés 
jogerőre emelkedése utána kell hitelesítenem az aláírásgyűjtő ív egy példányát eredetiben. Ezt kapják meg az 
aláírást gyűjtők, és ennek a másolataival indulhatnak el aláírást gyűjteni. Ezen az íven szerepel a népszavazásra 
javasolt kérdés, amiben egyébként van egy helyesírási hiba. Én erre felhívtam a figyelmüket a beadványozóknak, 
de azt mondták, hogy nem baj, ez így marad, mert nem húzzák vele az időt. Mondtam, hogy kijavíthatják, 
hozhatnak másikat, de nem kívánták javítani, úgy maradt, tehát egy helyesírási hibával fog futni ez az egész 
aláírás gyűjtés, majd a népszavazás szavazólapja is. A kérdőíven szerepelnie kell az aláíró családi nevének, 
utónevének, személyi azonosítószámának, a lakcímének, és saját kezűleg kell aláírnia. Miután a hitelesített 
aláírásgyűjtő ívet megkapják, onnantól számított 30 nap áll rendelkezésükre, hogy az aláírást gyűjtsék. Az aláírt 
aláírásgyűjtő íveket azt be kell hozniuk a polgármesterhez. Miután leadták, a választási bizottság – tehát nem a 
képviselő-testület – ellenőrzi az aláírásokat, ennek az eredményéről tájékoztatja a polgármestert, majd ezt 
követően a polgármester a képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást ad a népszavazás 
kezdeményezéséről a képviselő-testületnek. A képviselő-testületnek ezt követően 30 napon belül kell döntenie a 
népszavazás kitűzéséről, illetve annak időpontjáról, aminek e döntéstől számított 4 hónapon belüli időpontra kell 
esnie. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönjük szépen! Jó, akkor az a testület véleménye, hogy egyelőre ne foglalkozzunk a benyújtott aláírások 
hitelességével és hogy valóban az adott személy írta-e alá. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy ebben a kérdésben egyelőre nem kíván döntést hozni. 
 
 

− Iskolai karbantartási munkák (tető felújítás) 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A legutóbbi ülésünkön úgy döntöttünk, hogy kérünk árajánlatot az intézmény tetőfelújítására, cserép lemosására, 
átrakására. Érkezett kettő árajánlat. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem kérünk még egy árajánlatot? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van két árajánlatunk, rajtunk múlik. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az egyik 2.162.765 Ft, a másik 2.307.864 Ft, még legyen itt egy harmadik, és nagy sebességgel meg kell 
kezdeni a munkát! Az árajánlatokban nem látható a gerinccserép rögzítése! Erre jó lenne rákérdezni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó! És kérünk még egy árajánlatot. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett azzal, hogy kérnek még egy árajánlatot. 
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− Földrengés okoztat károk helyreállítása 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A földrengés okoztat károk helyreállítására egy árajánlatunk van. A biztosító kárszakértője azt mondta, hogy 
őket nem érdekli, hogy nekünk hány árajánlatunk van, mert közbeszerzést nem érint! Most az a kérdés, hogy 
kérjünk-e még árajánlatot vagy sem? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A biztosító is megkéri ugyanezeket az árajánlatokat? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felülvizsgálja a benyújtott ajánlatot. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tételesen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A következő dokumentumokat kérik: javítási árajánlat, tételes költségvetés helyiségenkénti bontásban, 
ingatlanok alaprajza, szintenkénti biztosított nettó alapterület, helyrajzi számok, a biztosított ÁFA nyilatkozata, a 
biztosított bankszámlaszáma. A Börzsöny Kontakt Kft. ennek megfelelően adta az árajánlatot, de nem csak az 
iskoláról van szó, ott van még az orvosi rendelő, a hivatal és a konyha. Tehát a Börzsöny Kontakt Kft. árajánlatát 
megküldtem a biztosítónak, átértékelik, és telefonon fognak keresni. Nem tudom, hogy másik vállalkozót 
érdemes-e ezzel az árajánlattal terhelni? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Kérjünk még egy árajánlatot mindenre! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó! Kérek. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
De adjunk neki egy határidőt! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Adjunk rá 5 munkanapot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben, 5 munkanapot adunk, szólok a vállalkozónak.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az óvodával, és a konyhával sietni kell, az iskolánál egy hónappal több időnk van! 
 
Csehek József képviselő 
Az óvodával és a konyhával kell kezdeni! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szerintem a konyhának nem jó az alaprajza, ami az ajánlatnál van. 
 
Csehek József képviselő 
Csak azt a részt mérték fel, ahol a kár keletkezett, a raktárral nem foglalkoztak. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Elkérték az alaprajzot, az alapján mérték fel a biztosító emberei is. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Akkor jó! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha a másik árajánlat olcsóbb lesz, lehet, hogy a biztosító azt az árajánlatot veszi alapul. Érkezett tegnap este egy 
másik árajánlat is, amit már nem volt időm kiküldeni. 
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Torma Andrea jegyző 
A biztosító számla alapján fizet, azt veszi alapul, vagy a részükről megállapított költség számítás alapján fizet? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Gondolom, a számla alapján. Tehát van már két árajánlatunk, kérjünk még egy árajánlatot? Akkor lesz három. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Lesz miből választani. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem mink választunk, hanem a biztosító.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem olyan vészes az orvosi rendelő és a hivatal, akkor mehetne az összes pénz az intézményre? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A tető felújítás teljesen a mi költségvetésünkből megy! Ezért mondtam, hogy az idén nem csinálunk falunapot. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Emlékeztek rá, amikor szóba jött az intézmény napelemmel való ellátása, már akkor javasoltam a tető felújítását. 
Ki tudja, mikor volt az felújítva! 
 
Csehek József képviselő 
Meg van erősítve.  
 
Hámori Imréné képviselő 
A mosdókat tartó keretet kellene már megnézni, mert félünk, hogy ráesik valakire! El van korhadva! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Józsi megnézi! 
 
Csehek József képviselő 
Megnézem! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor kérünk egy harmadik ajánlatot is, és majd utána döntünk, egyeztetve a biztosítóval. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a földrengésből adódó károk helyreállítási 
munkálataira vonatkozóan további egy újabb árajánlat ismeretében, három árajánlat alapján  kíván dönteni. 
 
 

- Az önkormányzat tulajdonában lévő kisbusz használatba adása gyermekszállításhoz. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A borsosberényi katolikus általános iskola igazgatója azzal a kéréssel keresett meg telefonon, hogy az 
önkormányzatunk tulajdonában lévő kisbuszt ingyenesen – bérleti díj felszámítása nélkül - bocsássuk 
rendelkezésükre a gyermekek nyári táborba utaztatásához. Természetesen az üzemanyagot és a sofőr díjazását 
megfizetik. A buszt személyesen vezetném, és az ezért járó pénzt felajánlanám a falunak. Több alkalommal kell 
vinni a gyerekeket: július 1-jén, 7-én, 21-én, és 27-én. Én azt javaslom, hogy segítsük ki az iskolát. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Adjuk oda! 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma 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 és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
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63/2013. (VI.20.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő LMD 401 Fiat Ducato 9 fő szállítására alkalmas 
személygépjárművet a Szent Márton Katolikus Általános Iskola (Borsosberény) 
tanulói részére szervezett nyári táborozások utaztatásához (2013. július 1-jén, 7-én, 
21-én, 27-én) ingyenesen biztosítja, azzal a feltétellel, hogy az utazással kapcsolatos 
valamennyi költséget a szervező Szent Márton Katolikus Általános Iskola viseli. A 
képviselő-testület hozzájárul az Önkormányzat és a Szent Márton Katolikus 
Általános Iskola között erre vonatkozóan kötendő megállapodás megkötéséhez, és 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: megállapodás aláírás: azonnal, személygépjármű rendelkezésre bocsátása:  

 az utazások időpontjában (négy alkalom) 
Felelős:  polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van valakinek még hozzászólása az „Egyebek” napirenden belül? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Emlékeztek rá, hogy a nyugdíjas klub beadott valamikor egy kérelmet, hogy vendégül szeretnék látni a kistérségi 
nyugdíjas klubot, mert annak idején azok is vendégül látták őket. Nekem úgy rémlik, hogy erről akkor 
döntöttünk is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Valóban volt ilyen, meg kell nézni a döntéseink között. Mikor is lehetett ez? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tavaly évvége, vagy az idén év elején. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor majd megnézem, és úgy is kell még a közeljövőben tartanunk egy rendkívüli ülést, akkor 
megbeszéljük! 
 
 
 
További napirend nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet és az ülést lezárta. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 

 
Csehek József 

képviselő 


