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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

9/2013. 
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2013. július 5-én 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 
 Torma Andrea jegyző 
Távol:  Hámori Imréné képviselő 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönti a képviselőket, megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Dudásné Rudnai Krisztina képviselő legyen.  

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendekkel kapcsolatban egyéb javaslat nem volt. 
A javasolt napirendi pontokat a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag 
elfogadta. 
A képviselő-testület - egyhangúlag elfogadva - az alábbi a napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Napirend  
 
1.  A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
2.  Rétság Kistérség Többcélú Társulás megszüntetése 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
3.  Helyi esélyegyenlőségi program elfogadása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
4.  Viziközművek vagyonértékelése, üzletrész átruházás 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
5.  Felújítási, karbantartási munkálatok – szóbeli megbeszélés 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
6.  Pályázati támogatások megelőlegezése – szóbeli előterjesztés 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
1. Napirend A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztéshez van-e kérdés, vélemény, észrevétel, javaslat? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A turisztikailag kiemelt területek közé a kastélyt nem kellene bevenni? 
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Torma Andrea jegyző 
A kastély nem közterület. Az önkormányzat tulajdona, de nem közterület. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A jelenlegi állapotában háborús film forgatására nagyon megfelelő lenne! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A díjak mi alapján lettek megállapítva? 
 
Torma Andrea jegyző 
Figyelembe vettük, hogy a központi jogszabály szerint a városokban milyen díjazás van és ahhoz képest 
alacsonyabb díjtételek szerepelnek a javaslatban, de lehet akár ingyenes használat is, vagy akár magasabb összeg 
is. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Amennyit itt Tolmácson fognak forgatni, abból nem hiszem, hogy nekünk bevételünk lesz. De végül is van egy 
pont, amihez lehet igazodni! 
 
További hozzászólás, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
közterület használatáról szóló rendelet előterjesztett módosítását, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 10/2013. (VII.8.) 
önkormányzati rendelete 
 
A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
2. Napirend Rétság Kistérség Többcélú Társulás megszüntetése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e kérdés, vélemény, javaslat? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez az 5,7 millió forint nem tudom, hogy hogy jött össze mínuszban?! A végén azokkal kell kifizettetni, akik 
tagok voltak? Hol úszott el ez a pénz? Egy kisebb vizsgálódást lehet, hogy megérne! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amikor mi átvettük a munkaszervezeti feladatokat, akkor derült ki az, hogy a társulás elfogadta a költségvetését 
úgy - hogy azt ki csinálta, nem tudjuk -, hogy abban volt egy olyan tétel, hogy a társulási tagoknak 10 millió 
forintot kell befizetni. Akkor mi még a kasszába nem láttunk bele, csak most, és kiderült, hogy üres a kassza! 
Ezeket a hozzájárulásokat meg kell fizetni, mert a költségeket ki kell fizetni. A gondozónők a mai napig nem 
kaptak fizetést. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én ezt biztos, hogy megvizsgáltatnám valakivel! Azért 5,7 millió forint még vidéken is komoly összeg! Valaki 
végezte a könyvelést, annak látni kellett volna ezt az egészet! 
 
Torma Andrea jegyző 
Ők erre azt mondják, hogy miért fogadta el a társulási tanács a költségvetést így. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor nekünk le kell nyelni ezt a békát! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
A befizetni való úgy van kiszámolva, hogy melyik községben hány gondozott van, és annak arányában kell 
hozzájárulni a kiadásokhoz. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez úgy fog kinézni, hogy szeptember 30-ától megszűnik a társulás, és a házi gondozást az önkormányzat saját 
hatáskörében fogja csinálni? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Kettő főt kell foglalkoztatnunk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, saját hatáskörben végeznénk. Nem biztos, hogy kettő főt kell foglalkoztatnunk, az attól függ, hogy mennyi 
gondozottat kell ellátni. A gondozottnak is fizetni kell, a díjat majd nekünk kell megállapítani. Az ellátás 
biztosításához engedéllyel kell rendelkeznünk, szeptemberig azt be kell szereznünk. Ha akarunk, lehet társulni is, 
egy új társulást létrehozni, de nem tudom, hogy hogyan lenne kifizetődőbb, de ha magunknak csináljuk, akkor 
tudjuk mit csinálunk, mit vállalunk, nem vagyunk kiszolgáltatva más településeknek. Látjátok, hogy a 10.000 Ft-
os tagdíjakat nem fizetik a települések! 
 
Torma Andrea jegyző 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozását is bevállalták a települések – ami nem volt kötelező – és 
még azt sem fizetik, pedig ez egyértelműen ki volt mondva, hogy mennyit kell fizetniük ehhez. Akkor minek 
vállalták be? Mondhatták volna, hogy „nem vállalom”! Elvégezhetünk egy olyan számítást, hogy mennyibe jön 
ki nekünk egy vagy két dolgozó, mennyi normatívát kapunk hozzá a jelenlegi ellátottal, és a térítési díjat ennek 
függvényében meg lehet úgy határozni, hogy nullára jöjjön ki. Ez majd egy eldöntendő kérdés lesz, hogy inkább 
beleteszünk pénzt és szociálisan segítjük, aki rászorul, vagy inkább olyan díjat állapítunk meg, ami esetleg 
magasabb, és amivel nullszalldósra kihozható ez a feladat ellátás, de ez esetleg viszont azzal járhat, hogy nem 
fogja tudni mindenki vállalni, és esetleg lesz olyan rászorult, aki nem tudja vállalni a térítési díjat, és így nem 
részesül az ellátásban. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Azt olvastam, hogy a társulás csinálta a logopédiai szolgáltatást is. 
 
Torma Andrea jegyző 
Igen, de csak tavaly, most már a KIK csinálja. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A 14 fő gondozott még aktuális? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt majd felül kell vizsgálni. A társulással kapcsolatban még annyit, hogy amennyiért elvállalta a közös hivatal 
ezt a feladatot, abból még egy fillért sem vett ki a munkájáért, mert nincs pénz. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Március óta? 
 
Torma Andrea jegyző 
Áprilistól. 
 
Csehek József képviselő 
A hivatal tele van irattal, amit a kistérségtől hordtam oda, ki lett ürítve a rétsági iroda. 
 
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 
Rétság Kistérség Többcélú Társulás megszűntetéséről és a házi segítségnyújtás feladat önkormányzati ellátásáról 
szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
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64/2013. (VII.05.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Rétság Kistérség 
Többcélú Társulása (továbbiakban: Társulás) 2013. szeptember 30. napjával történő 
jogutód nélküli megszüntetéséről dönt. 
A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Társulás fenntartásában működő Rétság 
Kistérség Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: Szociális Szolgáltató 
Központ) által Tolmács település tekintetében ellátott házi segítségnyújtás kötelező 
önkormányzati feladatot 2013. október 1-jétől saját hatáskörben Tolmács Község 
Önkormányzata biztosítja és látja el. 
A képviselő-testület kijelenti, hogy a Rétság Kistérség Szociális Szolgáltató 
Központnál alkalmazásban álló, Tolmács település területén a házi segítségnyújtást 
végző 2 fő gondozót (házi segítségnyújtást ellátó alkalmazott) Tolmács Község 
Önkormányzata nem kívánja átvenni, az Önkormányzat a feladat ellátásához – 
szükség szerint - önállóan gondoskodik alkalmazott foglalkoztatásáról 
A képviselő-testület vállalja, hogy a Társulás és a Szociális Szolgáltató Központ 
2013. szeptember 30. napjáig szükséges működéséhez, megszüntetéséhez, valamint 
a felhalmozódott hiány és tartozás rendezéséhez szükséges – a Társulási Tanács 
18/2013. (VI.27.) határozatában foglaltak szerint Tolmács Község Önkormányzata 
részére megállapításra kerülő - hozzájárulást biztosítja és a Társulás részére 
megfizeti. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulás, és a Szociális 
Szolgáltató Központ 2013. szeptember 30. napjával történő megszüntetéséhez, 
valamint az Önkormányzat által ellátandó házi segítségnyújtás végzéséhez 
szükséges intézkedések megtételére, dokumentumok aláírására, képviselő-testületi 
döntések előkészítésére. 
 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
3. Napirend Helyi esélyegyenlőségi program elfogadása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Pályázatot ezután csak akkor nyújthatunk be, ha rendelkezünk helyi esélyegyenlőségi programmal. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Aki ezt így összehozta, annak csak gratulálni tudok!  
 
Torma Andrea jegyző 
Vorákné Vali készítette. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az egészet végig olvastam, ez diplomamunkának is megfelel! Nekem nagyon tetszik! 
 
Torma Andrea jegyző 
Végre először egy állami szerv olyan háttérsegítséget adott az önkormányzatoknak, amire eddig még nem igazán 
volt példa. Valószínűleg pályázaton nyertek erre pénzt, és kistérségenként létrehoztak csoportokat, és minden 
településről egy-egy személy dolgozott a helyi esélyegyenlőségi programon, amit szakmailag figyelemmel 
kísértek, irányítottak, oktatáson vettek részt, és a mentorukkal folyamatosan tartották a kapcsolatot, aki felhívta a 
figyelmüket arra, hogy mikor melyik feladattal kell végezniük. Irányították őket. Különben egy ilyen programért 
több százezer forintot is elkérne egy külsős cég! És igen, nagy munka volt, sokat kellett dolgozni vele, dicséret 
illeti a Valit, ügyesen, az elsők között elkészítette. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Érdekes dolgokat lehet megtudni belőle. Tolmácson 95 férfi nyugdíjas van és nő pedig 234! Ezt én nem is 
gondoltam volna! Jegyzeteltem belőle magamnak. 
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Torma Andrea jegyző 
Fönt lesz a honlapunkon. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én még ilyen pontos kimutatást nem láttam! A köznevelési intézményeket is be kellett vonni. Ezt össze kellett 
szedegetni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nekem ez tényleg nagyon tetszett! Hatalmas piros pont a Valinak! 
 
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 helyi esélyegyenlőségi programot és a határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  

 
65/2013. (VII.5.) Képviselő – testületi határozat  
 
1. Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 
118/2009. (X.28.) számú határozatával elfogadott Tolmács Község települési 
esélyegyenlőségi tervét. 
 
2. Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról 
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi 
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 
rendelkezéseivel összhangban, Tolmács Község Önkormányzata Helyi 
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges 
feladatokat.  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Tolmács 
Község Önkormányzat 2013-2018. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi 
Programban leírt kötelezettségeinek eleget tesz, az Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat 
fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az 
Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, 
különös tekintettel a köznevelés állami intézményfenntartóira.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
4. Napirend Viziközművek vagyonértékelése, üzletrész átruházás 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Fel kellene mérni a viziközmű vagyonát, de az a probléma, hogy a 95%-a föld alatt található. A föld felett lévő 
5% látható, mint a szivattyú, amit Balassagyarmatról irányítanak. Ezt más nem tudja felmérni, csak ők, mert ők 
tudják, hogy hol hány milliméteres cső húzódik. Ezt mi nem tudnánk megoldani. Majd ők meg fogják mondani, 
hogy mennyi a vagyonunk. 
 
Torma Andrea jegyző 
Amit én ki tudtam venni ebből az egészből, az az, hogy az önkormányzatok megkapták tulajdonba ezeket a vízi 
közműveket, vezetékeket, és ahhoz, hogy ezt átadjuk üzemeltetésre a DMRV Zrt-nek, a törvény előírja, hogy fel 
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kell értékeltetni a vagyont. Az összes érintett falura vonatkozóan ez 99 millió forint, kérdés, hogy ezt ki fizesse 
ki, mert az önkormányzatoknak erre nincs pénzünk. Erre találták ki azt, hogy a DMRV Zrt. tagi kölcsönt ad a 
Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-nek, aki ebből elvégezteti a vagyonértékelést, és cserébe az önkormányzatok a 
Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-ben lévő tulajdonrészüket átadják a DMRV Zrt-nek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A legutolsó ülésen én nem voltam, nem tudom, hogy mi hangzott el, de az előtte lévőn valóban ez volt. Az 
önkormányzatok saját pénzből ezt valóban nem tudják megcsinálni!  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A pénzösszeggel sem lettünk volna tisztában! Tudott volna bárki árajánlatot adni, de nálunk nincs rajz, nem 
tudjuk, hogy a földbe melyik csőnek milyen az ármérője. Az értékelés nem lett volna hiteles! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem így sem lesz hiteles! Nem tud senki lemenni a föld alá! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
De ők fogják maguknak elfogadni, és elfogadják hitelesnek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ők tudják, hogy hol milyen cső van elhelyezve, ki fogják kalkulálni az összegeket. Kicsit zavaros az ügy, de az 
biztos, hogy fel kell értékelni.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nekünk már nem a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. számláz, hanem a DMRV Zrt., ezt nem igazán értem! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Átadtuk az üzemeltetést a DMRV Zrt-nek.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Olcsóbban üzemeltetnek. 
 
Torma Andrea jegyző 
De a tulajdonosok mi vagyunk, ugye? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen.  
 
Torma Andrea jegyző 
A csatornarendszert – mint vagyont – megkapta az önkormányzat. Nagyon leegyszerűsítve nekem valahogy úgy 
tűnik, hogy meglesz a vagyonértékelés, ami kell az üzemeltetési szerződéshez, de elvész a tulajdonrészünk a 
Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-ben. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez van benne! Mit tudunk ellene tenni, hogy ne vesszen el? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Semmit! 
 
Torma Andrea jegyző 
És mi hasznunk volt eddig abból, hogy részünk volt a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-ben? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Semmi! 
 
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 határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
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66/2013. (VII.5.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete – a Nyugat-Nógrád Vízmű 
Kft. taggyűlésének 7/2013. (V.30.) határozata alapján – megbízza a tulajdonába 
áramlott viziközmű-vagyon üzemeltetési szerződéshez szükséges kötelező 
vagyonértékelésének megrendelésével és lebonyolításával a Nyugat-Nógrád Kft-t, 
melynek költségeit a társaságban tulajdonolt üzletrészének a Nyugat-Nógrád Vízmű 
Kft. részére névértéken történő átruházása útján térít meg, a vagyonértékelés 
költségeinek beszámításával. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
tulajdonosi döntés szerinti megbízási és üzletrész átruházási megállapodás 
aláírására. 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. valamennyi önkormányzati tagja névértéken átruházza 
üzletrészét a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. részére, és azokat a Nyugat-Nógrád Vízmű 
Kft. saját társasági üzletrész céljára megszerezze, amely üzletrész-átruházások során 
Tolmács Község Önkormányzata nem kívánja gyakorolni elővásárlási jogát. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi döntés szerinti tagi 
nyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
5. Napirend Felújítási, karbantartási munkálatok – szóbeli megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mielőbb el kell kezdeni a munkálatokat, mert most a konyha és az óvoda is leállt, és még ki is kell takarítani a 
dolgozóknak a munkálatok után. A Börzsöny Kontakt Kft. visszavonta az árajánlatát, mert nagyon sok munkájuk 
van, nem vállalják a tető felújítását. Viszont kaptunk egy másik vállalkozótól is árajánlatot a tetőre. 
A földrengés okozta károk helyreállítására a VIAN-BAU Kft. árajánlata a legkedvezőbb, 2.003.520 Ft 
 
Torma Andrea jegyző 
A biztosító fog fizetni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, tartom velük a kapcsolatot, bár próbálkoznak, hogy erre sem, arra sem akarnak fizetni, de már megkértem a 
képviselőjüket, hogy számolják ki, hogy mégis mennyit akarnak fizetni, mert nekünk is úgy kell 
megválasztanunk a kivitelezőt és az elvégzendő munkákat, hogy nagyjából kijöjjünk abból a pénzből. Azt ígérte, 
hogy a jövő héten megküldi.  
 
Torma Andrea jegyző 
A földrengés károk helyreállításában az iskola, konyha, orvosi rendelő, faluház érintett, ugye? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen.  
 
Torma Andrea jegyző 
Ezt csinálná a VIAN-BAU Kft.? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen.  
 
Torma Andrea jegyző 
Erre a munkára is három árajánlatunk volt? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. E-mailban a vállalkozónak is kiküldtem a vállalkozási szerződés tervezetet, de a vállalkozó visszaírt, hogy 
az 5.1. ponttal nem ért egyet. Ez arról szól, hogy többletmunka nem számolható el, és ha menet közben adódik 
még valami, azt nem számolhatja fel nekünk. Azt kéri, hogy ez vegyük ki a szerződésből. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Ha adódik ilyen, azt külön számlázza! 
 
Csehek József képviselő 
De szóljon előtte! 
 
Torma Andrea jegyző 
Javaslom, hogy a szerződésbe az kerüljön bele, hogy az esetleges többletmunkák külön megállapodás tárgyát 
képezik. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Így van! A másik kifogása a 6.1. ponttal kapcsolatba volt. A tervezetben az szerepel, hogy a kivitelező 5 év 
garanciát vállal, és erre azt mondta, hogy a festésre 1 év garanciát szoktak vállalni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezen lehet vitatkozni, mert ha én rendesen lecsiszolom a falat, tökéletesen előkészítem, és úgy viszem fel rá a 
festékanyagot, az sokáig jó. De ha nem megfelelően van megcsinálva, egy év múlva feltáskásodhat a javítás, és 
lepotyog. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tehát ebbe a kettőbe kéri a változtatást. Mi legyen? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Legyen, de akkor ne felejtődjön el, hogy 1 év letelte előtt át kell nézni, és ha probléma van, javítsa ki! 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki a földrengés 
okozta károk helyreállítására vonatkozó ajánlatok közül a VIAN-BAU Kft. árajánlatát fogadja el, a vállalkozási 
szerződésre vonatkozóan elhangzott módosításokkal együtt, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  

 
67/2013. (VII.5.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete – összhangban a képviselő-
testület 55/2013. (VI.13.) határozatával - a 2013. június 5-ei földrengésből adódó, az 
önkormányzati intézmények épületeiben (óvoda-iskola, faluház, orvosi rendelő, 
konyha) bekövetkezett károk helyreállítási munkálataira beérkezett 3 árajánlat közül 
az összességében legelőnyösebb és legolcsóbb ajánlatot adó VIAN-BAU Kft. (2600 
Vác, Krakkó köz 8.) ajánlatát fogadja el, mely értelmében a munkálatok díja 
összesen bruttó 2.003.520 Ft (anyag és munkadíj együtt). A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az erre vonatkozó építési szerződést az 
előterjesztett szerződés tervezet szerint, azzal a módosítással, hogy a munkálatok 
során felmerülő, előre nem látható pótmunka vagy többletmunka elvégzése külön 
megállapodás tárgyát képezi, és a jótállás időtartama 1 év, a szerződést megkösse, 
aláírja, a helyreállítási 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 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most az iskolai tető felújításról is döntenünk kellene. Erre is jött három árajánlat - de a Börzsöny Kontakt Kft. 
visszalépett, mert sok munkájuk van - így maradt kettő, a VIAN-BAU Kft. és Menczelesz Miklós egyéni 
vállalkozó. Az olcsóbb árajánlatot Menczelesz Miklós adta, 3.174.911 Ft, és ő nem kérte a szerződés 
módosítását, elfogadta a kiküldött tervezetet. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Rettenetes rosszak a lécek! Nagyon el vannak korhadva! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt mondták, hogy lesz, ahol a cserepet is muszáj lesz kicserélni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Hány darab fog kelleni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt még nem tudták megmondani.  
 
Csehek József képviselő 
Valamennyi volt a padláson! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A cserép tisztítását spaklival és drótkefével végzik, aztán majd meglátjuk, hogy mennyit tudnak visszarakni 
belőle. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki az óvoda-iskola 
épület tetőfelújítására beérkezett ajánlatok közül elfogadja Menczelesz Miklós árajánlatát, és hozzájárul az erre 
vonatkozó vállalkozói szerződés megkötéséhez, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

68/2013. (VII.5.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát 
képező, 2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 106. szám alatti óvoda-iskola intézmény 
épület tetőhéjazat felújítási munkálataira beérkezett 2 érvényes árajánlat (tekintettel 
arra, hogy a beérkezett 3 ajánlat közül egy ajánlattevő a munkálatok elvégzésétől 
visszalépett) közül az összességében legelőnyösebb és legolcsóbb ajánlatot adó 
Menczelesz Miklós egyéni vállalkozó (2651 Rétság, Börzsönyi u. 9.) ajánlatát 
fogadja el, mely értelmében a munkálatok díja összesen bruttó 3.174.911 Ft 
(2.499.930 Ft + áfa, anyag és munkadíj együtt). A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az erre vonatkozó építési szerződést az előterjesztett szerződés 
tervezet szerint megkösse, aláírja, a felújítási munkálatokat az önkormányzat 
részéről irányítsa, és az ezzel kapcsolatosan szükséges intézkedéseket megtegye.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
6. Napirend Pályázati támogatások megelőlegezése – szóbeli előterjesztés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tudjátok, hogy a Sport Egyesület is és az Alapítványunk is pályázott – a Sport Egyesület a salakpálya 
felújítására, az Alapítvány a park és a ravatalozó felújítására – és támogatást nyertek. A pályázat megírására és a 
tervezési munkákra szerződések voltak kötve mindkét civil szervezetnek – külön-külön mindkettő bruttó 
525.000 Ft – amit ki kellene fizetni, és amit az önkormányzatnak kellene megelőlegezni, mert a vállalkozók 
szeretnének a pénzükhöz jutni. Ez már elszámolható költség lesz a támogatásban, csak meg kell előlegezni.  
 
Csehek József képviselő 
Úgy, ahogy a polgárőrségnek! 
  
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
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Torma Andrea jegyző 
És ezt visszakapjuk, ha megkapják a hitelt, igaz? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha át lesz adva az épület, és a létesítmény, mert a sportpálya az létesítmény, az a falunak lesz jó. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Kamatmentes kölcsönt adunk? Határidőt is adunk nekik? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Beszéltem a banki ügyintézővel, biztos, hogy megkapják a hitelt, és július végére megpróbálja összehozni a hitel 
szerződés aláírását. A kivitelezővel is beszéltem, hogy minél előbb meg kellene kezdeni a munkát, hogy minél 
rövidebb ideig ketyegjen a banki kamat. 
 
Torma Andrea jegyző 
Hogy legyen a visszafizetési határidő? Amikor megkapják a támogatást? Vagy amikor a banki hitelt? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem amikor megkapják a banki hitelt, abból fizessék vissza. A bank úgy utal az alapítvány és a sport 
számlájára, ahogy a kivitelező végez egy bizonyos munkával, és azt leszámlázza. Ezt a számlát el kell küldeni a 
banknak, és ők utalják a pénzt, és mivel mi az 525.000 Ft-ot már helyettük kifizetjük, ez az összeg nekünk jár, és 
ezt az összeget visszautalják nekünk. 
 
Torma Andrea jegyző 
A banki kamatokat pedig majd az önkormányzat fizeti ki, mint korábban? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Ha belegondolunk, ez a felújítás is a falué lesz. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ezek a beruházások még a mi ciklusunkban elkészülnek? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Elméletileg igen! 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki egyetért az 
Alapítvány és a Sport egyesület részére nyújtandó 525.000 Ft kamatmentes támogatás nyújtásával, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 

69/2013. (VII.5.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács Kultúrájáért és 
Sportjáért Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) részére a „Ravatalozó és 
park fejlesztése Tolmács községben” megnevezésű fejlesztés megvalósításához a 
tervezési és pályázatírási kiadások előfinanszírozására 525.000 Ft kamatmentes, 
támogatást, illetve banki hitelt megelőlegező kölcsönt nyújt. 
A kölcsön végső lejárata 2014. június 30.  
A kölcsön biztosítékaként szolgál a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt-től 
felvenni kívánt támogatást megelőlegező hitel, valamint a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságának 
208/1306/5/5/2013 iktatószámú határozata, mely a Közalapítvány, mint támogatott 
részére 14.987.661 Ft támogatás nyújtására vonatkozik. 
A kamatmentes kölcsön feltétele, hogy a Közalapítvány kötelezettséget vállal a 
felvételre kerülő támogatást megelőlegező kölcsön visszafizetésére a banki hitel, 
illetve legkésőbb a támogatási összeg megérkezését követően 5 munkanapon belül, 
legkésőbb a hitel végső lejáratának napjáig. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást megelőlegező 
kölcsönre vonatkozóan, e határozattal összhangban álló kölcsönszerződést Tolmács 
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Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány képviselőjével megkösse, és a kölcsön 
összegét átutalja a Közalapítvány bankszámlájára. 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács Sport Egyesület 
(továbbiakban: Sport Egyesület) részére a „Többfunkciós sportpálya kialakítása 
Tolmácson” megnevezésű fejlesztés megvalósításához a tervezési és pályázatírási 
kiadások előfinanszírozására 525.000 Ft kamatmentes, támogatást, illetve banki 
hitelt megelőlegező kölcsönt nyújt. 
A kölcsön végső lejárata 2014. június 30.  
A kölcsön biztosítékaként szolgál a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt-től 
felvenni kívánt támogatást megelőlegező hitel, valamint a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságának 
208/1306/29/2/2013 iktatószámú határozata, mely a Sport Egyesület, mint 
támogatott részére 14.997.521 Ft támogatás nyújtására vonatkozik. 
A kamatmentes kölcsön feltétele, hogy a Sport Egyesület kötelezettséget vállal a 
felvételre kerülő támogatást megelőlegező kölcsön visszafizetésére a banki hitel, 
illetve legkésőbb a támogatási összeg megérkezését követően 5 munkanapon belül, 
legkésőbb a hitel végső lejáratának napjáig. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást megelőlegező 
kölcsönre vonatkozóan, e határozattal összhangban álló kölcsönszerződést Tolmács 
Sport Egyesület képviselőjével megkösse, és a kölcsön összegét átutalja a Sport 
Egyesület bankszámlájára. 
 
Határidő: azonnal, illetve szükség szerint  
Felelős:    polgármester 

 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mi a helyzet a térfigyelő kamerákkal? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az ÉMÁSZ ígéri már két vagy három hete, hogy bekötik, de még mindig nem jelentkeztek. 
Még a fakivágásról szeretnélek tájékoztatni: megtörtént a temetőben is és a kastély kertben is a fák és gallyak 
kivágása. Volt egy illető, aki azt szerette volna, hogy a temetőben ne csak az ágakat vágják le, hanem az egész 
fát, de mondtam, hogy arról szó sem lehet. Fölöslegesen nem vágunk ki fát! A vállalkozó otthagyta a fákat, 
gondolkozzatok, hogy szociális alapon kinek lehetne odaadni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szociálisan rászorulóknak kellene odaadni segély gyanánt. 
 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet és az ülést lezárta. 

 
 
 
 
 
 
 

 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 

 
Dudásné Rudnai Krisztina  

képviselő 


