
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete  11/2013.(VIII.9.) jegyzőkönyv 

 1

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

11/2013.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2013. augusztus 9-én 9.00 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 
 
Lakosság részéről jelen: 5 fő 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszöntöm a megjelent képviselőket, és a lakosság részéről megjelenteket. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-
testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitom. 
Javasolom, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Hámori Imréné képviselő legyen.  
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirenddel kapcsolatban egyéb javaslata a polgármesternek volt: Javaslom zárt ülés tartását is, mivel érkezett egy 
átmeneti segély iránti kérelem. 
A javasolt napirendi pontokat és a zárt ülés megtartását a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 
egyhangúlag elfogadta. 
 
Napirend  
 
1. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása  

A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 A házi segítségnyújtás szakmai programja 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
2. Települési értéktár létrehozása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
3. IKSZT pályázat megvalósításához kapcsolódó ifjúsági táborozás utazási költségeinek 

megelőlegezése 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
4. A diósjenői Dr. Göllesz Viktor Rehab.Intézet és Ápoló Gondozó Otthon önkormányzati gépjármű 

ingyenes igénybe vétele iránti kérelme – szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
5. Tájékoztatás Tolmács község közigazgatási területén történő filmforgatásról 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
1. Napirend A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása  

A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
  A házi segítségnyújtás szakmai programja 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e kérdés, vélemény? Alpolgármester Úr, Tiéd a szó! 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Ahogy végig olvastam, egyetértek, hogy módosítani kell. Ez nagyon hosszú anyag, az elejét kétszer-háromszor 
is végig kellett olvasnom. A lényege azt, hogy szeptember 30-ától ez a gondozási mód, ahogy eddig volt, 
megszűnik. Olyan tételek vannak benne, hogy „Szükség esetén a bentlakásos szociális intézményben történő 
bentlakás elősegítése”. Ez mit takar? Nekünk kell, vagy a gondozónak? 
 
Torma Andrea jegyző 
A gondozónak ebben közre kell működni, és segíteni kell az ellátottat ennek intézésében. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azt is olvastam, hogy a házi segítségnyújtásban gondozási tervet kell készíteni, és gondozási naplót kell vezetni.  
 
Torma Andrea jegyző 
Igen, így van. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Szakértelemmel rendelkező személynek kell felmérni az igényeket, és a gondozási tervet elkészíteni. Ennek van 
egy összege is, ami 15-20 ezer Ft. Szerepel benne 11-szer 145.000 Ft, amit az állam ad, aminek éves összege 
1.595.000 Ft, közben nekünk az összes kiadásunk 2.240.000 Ft. Nekünk a különbözetet valahonnan ki kell 
gazdálkodni. Volt még olyan, hogy 1 fő felvétele 2.240.000 Ft, és még munkaruhát is kell neki biztosítani. Ezen 
most mit értünk? Egy köpenyt, kesztyűt, vagy mit? Mondjuk, ha egy gondozottat meg kell fürdetni, ahhoz kell a 
munkaruha, vagy mire kell gondolni? A kórházakban ugye gumikesztyűt használnak, mert senkitől nem óhajt 
senki bármit is elkapni. Ez nekem még nem világos, hogy ezt mi fogjuk biztosítani? 
 
Torma Andrea jegyző 
A munkaruhát igen, biztosítani kell, de ez rajtunk múlik, hogy hogyan szabályozzuk le, mit adunk. A gondozási 
tervet valóban szakképzettséggel rendelkező személynek kell elkészíteni, ez akkor merül fel, ha egy új kérelem 
érkezik, tehát amikor egy új kérelmezőt felveszünk az ellátottak közé. Évente 1-2 kérelemmel kalkulálhatunk. 
A kiadás és a bevétel közötti különbözetet finanszíroznunk kell, de erre szolgál a térítési díj meghatározása is, 
lehetőség van olyan térítési díj megállapítására, hogy a tevékenység megközelítőleg nullára jöjjön ki, vagy más 
bevételi forrásból tehetünk hozzá forrást. Ha az ellátás mostani formáját folytatnánk, akkor évi körülbelül 
800.000 Ft-ba kerülne. Tehát sajnos ezt bármilyen formában látjuk el, ehhez hozzá kell tenni, mert az állami 
támogatás nem fedezi a kiadásokat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tudni kell, hogy ez kötelező önkormányzati feladat. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Végül is a mi öregjeinkről van szó! Nekünk kell róluk gondoskodni, de ezt a többletköltséget, 800.000 Ft-ot a 
költségvetésbe folyamatosan be kell építeni.  
 
Torma Andrea jegyző 
Akkor lenne ennyi a hozzáteendő összeg, ha nem vezetnénk be térítési díjat és az ellátást ingyenesen nyújtanánk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Akkor a 11 fő 250 Ft-tal éves szinten fedezi a különbözetet? 
 
Torma Andrea jegyző 
Igen, megközelítőleg. De ez csak egy kalkuláció, mert lehet, hogy például idővel csak 9 fő ellátott lesz, és ha 
lecsökken 9 főre a gondozottak száma, már csak 1 főt kell foglalkoztatnunk, és a kiadási oldalon ezt kevesebb 
bérkiadást jelent. Ez attól függ, hogy mekkora igény van az ellátásra. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Milyen jogviszonyban kell a gondozónőt foglalkoztatnunk? Fix időre? 
 
Torma Andrea jegyző 
Közalkalmazottként kerül foglalkoztatásra a gondozónő. Célszerű határozatlan időre kinevezni, mert akkor elő 
tudjuk írni az iskolai végzettség megszerzését. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
5 éven belül meg kell szereznie a szakirányú végzettséget. 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Milyen költségei vannak ennek, azt lehet tudni? 
 
Torma Andrea jegyző 
A képzés és a végzettség megszerzése a gondozónő feladata, a képzés költsége saját költsége lesz, nem az 
önkormányzaté. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Szerintem OKJ-s képzés. 
 
Torma Andrea jegyző 
Igen, gondolom. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Meglátjuk, hogy hány gondozott lesz szeptemberben, és ezen a díjon módosíthatunk. 
 
Torma Andrea jegyző 
Gondozottunk jelenleg ennyi van, nekünk át kell vennünk őket, de lehet, hogy lesz, aki lemondja, mert mondjuk 
nem szeretne térítési díjat fizetni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Azt hittem, hogy újra kell indítanunk az ellátást, ha megszűnik a társulás. 
 
Torma Andrea jegyző 
Nem, átvesszük a meglévő ellátottakat, nekik folyamatosan biztosítani kell az ellátást. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Egy dolgozóra 8-9 ellátott jut? Jól értelmeztem? 
 
Torma Andrea jegyző 
igen, egy gondozó 9 ellátottat gondozhat. 
 
Hámori Imréné képviselő 
És ha több lenne? 
 
Torma Andrea jegyző 
Az ellátás időigényének megfelelően további gondozót kell foglalkoztatnunk, részmunkaidőben. Ez is egy 
érdekes dolog, mert a dolgozói létszámhoz nekünk azt kell néznünk, hogy hány ellátott van, tehát 9 fő lehet egy 
személynél, a normatívát viszont nem úgy kapjuk, hogy hány fő ellátott van, hanem az ellátási óraszám alapján, 
arányosan, tehát nem biztos, hogy a 9 fő ellátott kiteszi a heti 40 órás gondozást. 
 
További hozzászólás, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
SZMSZ előterjesztett módosítását, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (VIII.9.) 
önkormányzati rendelete 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A szociális rendeletünket is módosítani kell, bele kell építenünk a házi segítségnyújtás szabályait. 
 
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 elfogadja a 
szociális ellátásokról szóló rendelet előterjesztett módosítását, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) 
önkormányzati rendelete 
 
A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van még a szakmai program, amit határozattal fogadunk el.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A szakmai program mit takar? Mit köteles az ellátottal tenni, mit nem, mit kérhet az ellátott, mit nem kérhet. Ez 
konkrétan nincs kiírva! 
 
Torma Andrea jegyző 
Ezt nem lehet így leszabályozni, mert mindenkinél más az igény. Az általános feladatokat a jogszabály is és a 
szakmai program is tartalmazza. Ezért kell a gondozási tervet személyre szabva elkészíttetni egy szakértelemmel 
rendelkező személlyel.  
 
További hozzászólás, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a házi 
segítségnyújtás szakmai programját az előterjesztettek szerint elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

73/2013. (VIII.9.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztettek szerint 
elfogadja és jóváhagyja Tolmács Község Önkormányzata által végzendő házi 
segítségnyújtás szociális ellátás szakmai programját. 
 
Határidő: 2013. október 1-jétől folyamatos, más tartalmú döntésig 
Felelős: polgármester 
 

 
 
2. Napirend Települési értéktár létrehozása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést. Vélemény, javaslat, kérdés? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szerintem felesleges dolog. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Végh József – amíg a rétsági művelődési ház igazgatója volt – készített egy kistérségi értéktárat. Ő 
helytörténész, és minden településről készített egy kis értéktárat. Települési értéktárat bármikor létre tudunk 
hozni, nem muszáj most. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem értem, hogy miért lenne erre szükség?  
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Dudás Gergely alpolgármester 
Az van az előterjesztésben, hogy hungarikumok megjelenítése, ezeknek az elfogadtatása. Tolmácson olyan 
nincs, amit hungarikumnak nevezhetnénk. A Bükki Nemzeti Park engem is megkeresett – mint méhészt - hogy 
nincs-e valami hungarikumom, de nincs. Tehát valami ilyesmire gondolnak. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen, hogy nincs-e valami különleges mézed. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Hát nincs. 
 
Torma Andrea jegyző 
Ha településszintű értéktárat nem is hozunk létre, ha bármi felmerül, a megyei értéktárba történő felvétel is 
kérhető, de nyilván ott szigorúbban vizsgálják. Ha a testületnek van ilyen ötlete, ami a megyei értéktárba 
bekerülhet, felterjeszthetjük, akár most is lehet erről dönteni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
De akkor létre kell hozni a hungarikum bizottságot. 
 
Torma Andrea jegyző 
Azt csak akkor kell, ha települési értéktárat hozunk létre. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Két határozati javaslat van. Az „A” arról szól, hogy élni kívánunk ezzel a lehetőséggel, a „B” pedig arról, hogy 
nem kívánunk. Az elhangzottakból azt szűröm ki, hogy a „B” javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy ne 
hozzunk létre települési értéktárat, és a „B” határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

74/2013. (VIII.9.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, és a magyar nemzeti értékek és a 
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) kormányrendelet vonatkozó 
rendelkezései alapján úgy dönt, hogy nem kíván élni a települési értéktár létrehozásának 
lehetőségével.  
A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Nógrád 
Megyei Közgyűlés elnökét.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: Értesítés: azonnal 
 
 

 
3. Napirend      IKSZT pályázat megvalósításához kapcsolódó ifjúsági táborozás utazási költségeinek  

megelőlegezése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A fiatalok nyertek egy pályázatot, ami nagyon jó kis pályázat. 100%-os támogatottságú, csak meg kell előlegezni 
ennek költségeit, és most hétfőn utaznak már ezen pályázaton belül egy táborba, és ennek utazási költségét kell 
megelőlegeznünk. Van-e kérdés, vélemény? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Hányan mennek? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
20 fő mehet. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Még mindig csak 17-en vannak? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tudom. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Milyen busszal mennek? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy közepes méretű busszal. Három árajánlatot kértünk, és egy magánvállalkozó adta a legolcsóbb árajánlatot, 
ezt kell most megelőlegeznünk, 190 Ft/km áron. 
A pályázaton belül egyébként számítógépes tanfolyam, és nyelvtanfolyam is lesz. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A mi fiataljaink! Visszakapjuk a pénzünket, csak meg kell előlegeznünk. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a 
tolmácsi fiatalok táborozásának utazási költségét megelőlegezzük a pályázati támogatás megérkezéséig, és 
elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

75/2013. (VIII.9.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-
0173 pályázati azonosító számú pályázat keretében „A közművelődés szolgálatában – 
közösségi programok Tolmácson” című pályázat keretében 2013. augusztus 12-16. 
között Bodony településen megvalósuló ifjúsági táborozás utazási költségeit az 
önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és a pályázati támogatást megelőlegezi. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az utazásra vonatkozó 
legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozóval a személyszállítási szerződést megkösse és 
a személyszállítás díját a vállalkozó részére kifizesse. 
 
Felelős:  2013. augusztus 31. 
Határidő: polgármester 

 
 
 
4. Napirend    A diósjenői Dr. Göllesz Viktor Rehab. Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 

önkormányzati gépjármű ingyenes igénybe vétele iránti kérelme 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Érkezett egy e-mail a diósjenői rehab. intézettől. Mennének Ludányhalásziba egy találkozóra, de a saját buszuk 
elromlott. Kérik a segítségünket, egy 8 fős kisbuszra lenne szükségük, de pénzük nincs, semmilyen költséget 
nem tudnak állni.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az intézetnek saját kisbusza van? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, de az szervizben van és csak 20-a után lesz kész. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Melyik napra kérik? Nem ütközik semmilyen programmal? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
15-e, csütörtök. Nem ütközik semmivel. 
 
Torma Andrea jegyző 
Én csak azt nem értem, hogy ha jó lenne a saját buszuk, abba is kellene tankolniuk.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Erre rákérdeztem, hogy tudják-e állni az üzemanyagot, és azt mondta az Igazgató Úr, hogy sajnos még azt sem. 
Megyei fenntartású intézmény. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem készpénzzel fizetnek a kutakon, saját kártyájuk van, és az összeget a nagykasszából utalják a kút felé. Ki 
van zárva ami nálunk, hogy lemegyünk, megtankoljuk, fizetünk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ludányhalászi Salgótarján mellett van, nem? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szécsény után. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Hány kilométerre lehet? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Oda-vissza durván 160 km, ami körülbelül 15 liter üzemanyag. 
 
Csehek József képviselő 
Az nem sok. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Durván 10.000 Ft. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Javaslom, hogy a felét álljuk, a felét meg fizessék. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem tudnak készpénzzel fizetni! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerintem álljuk, van ott tolmácsi is ellátott is! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Sofőrt is kértek? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
Csehek József képviselő 
Az ebédhordást is meg kell oldani. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha szükséges, én elmegyek velük! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó! 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a 
diósjenői intézetnek augusztus 15-én Ludányhalásziba történő utazáshoz ingyen bocsássuk a rendelkezésére a 
kisbuszunkat, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

76/2013. (VIII.9.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő LMD 401 Fiat Ducato 9 fő szállítására alkalmas személygépjárművet 
a diósjenői Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (2643 
Diósjenő, Kastély) részére 2013. augusztus 15-én a Ludányhalásziban megrendezésre 
kerülő rendezvényre történő utaztatásához ingyenesen biztosítja. A képviselő-testület 
hozzájárul az Önkormányzat és a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló 
Gondozó Otthon között erre vonatkozóan kötendő megállapodás megkötéséhez, és 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2013.augusztus 15. 
Felelős:  polgármester 

 
 
 
4. Napirend    Tájékoztatás Tolmács község közigazgatási területén történő filmforgatásról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Filmforgatás történik Rétság közigazgatási területén, az Argó 2 film forgatása. A tolmácsi bekötőúton – a 
Tolmács tábláig - is szeretnének egy jelenetet felvenni. Közöltem velük, hogy az nem az önkormányzat, hanem 
az állami közút területe, tőlük kell engedélyt kérniük, ami részben meg is történt. Egy harckocsi fog üldözni 
három autót, de a közutasok nem engedték, hogy a harckocsi az úton közlekedjen, pedig könnyített harckocsi. 
Más megoldást találtak, a harckocsit lerakják a szántóföldre, és majd összevágják a jelenetet. Ideszóltak, hogy a 
forgatás a mai napon fog történni valamikor 9 és 14 óra között. Pontosan nem tudták megmondani az időpontot. 
Sok fiatal kíváncsi egyébként a forgatásra. Azt ígérték, a főút nem lesz lezárva csak legfeljebb pár percre. Szóval 
tudjatok róla, hogy ez történik. 
 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta a további napirend 
tárgyalását. 

 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 
 

Hámori Imréné 
képviselő 


