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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

12/2013.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2013. szeptember 13-án 17.00 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 
 Hámori Imréné képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
Meghívottként jelen van:  Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszöntöm a megjelent képviselőket, és Pénzes Klára pénzügyi csoportvezetőt. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-
testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitom. 
Javasolom, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Csehek József 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  
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Hajnis Ferenc polgármester 
 
1. Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
2. Az államháztartáson kívüli forrás átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet  

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
3. Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodás módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
4. Tolmácsért Közalapítvány és Tolmács Sport Egyesület pályázati támogatást megelőlegező hitel 

felvételével kapcsolatos egyéb költségek megtérítésére irányuló támogatása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
5. Közétkeztetési vállalkozási szerződés 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához történő 

csatlakozás 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
7. Építési telek vásárlás iránti kérelem 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
8. Börzsöny Kontakt Kft. kérelme 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
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9. Szüreti bál szervezése, előkészítése – szóbeli megbeszélés 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
10. Idősek napjával kapcsolatos megbeszélés, előkészítés – szóbeli megbeszélés 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
11. Környezetvédelmi nap megszervezése– szóbeli megbeszélés 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
12. Egyebek 
 
 
 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Augusztus 9-én volt utoljára képviselő-testületi ülés, különösebb dolog azóta nem történt. Emlékeztek rá, hogy a 
diósjenői intézetnek odaadtuk a buszt ingyenesen, érkezett tőlük egy köszönőlevél. Ez történt a Polaris Quad 
Club részéről is, ők e-mailban köszönték meg a földút használatát. 
Döntöttünk még arról is, hogy a fiataloknak megelőlegezzük a pályázat útján nyert táborozást, láthatjátok a falon 
az eredményeket, rajzokat! Nagyon jól érezték magukat, haza sem akartak jönni! Jó kis tábor volt! 17-en, vagy 
18-an voltak. 
Hiánypótlás érkezett az intézmény napelemes pályázat vonatkozásában, mert kiderült, hogy a műemlékvédelmi 
hivataltól is kell hozzájárulás, mivel a kastély műemlék épület és az intézmény szomszédságában van. Sikerült 
beszereznünk a hozzájárulást, és a mai napon feladtuk a hiánypótlást. Ha megnyerjük, akkor jövőre 
megkezdhetjük a beruházást. 
A Sport Egyesület és az Alapítvány által nyert pályázat megvalósítása megindult, folynak a munkálatok.  
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt gondolom, hogy jól gazdálkodik a képviselő-testület. Megkérem Pénzes Klára pénzügyi csoportvezetőt, 
hogy a felmerülő kérdésekre válaszoljon. Kérdés, vélemény? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
%-os arányban is úgy gondolom, hogy mindenhol megfelelő, arányos a teljesítés. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A bevételi oldalnál valami több mint 400 %-os teljesítésű volt! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Az egyéb bevételeknél volt betervezve egy kisebb volumenű, 30 ezer Ft-os bevétel, és ennél jelentkezett 131 
ezer Ft bevételünk. Ez általában sírhelymegváltásból származik, de most kaptunk 101 ezer Ft-ot, mert annak 
idején a kastély tulajdonosa nem kaszálta le a kertet, és az önkormányzat lekaszálta helyette, ennek a díját 
ráterheltettük a kastélyra, és ennek az árát kaptuk meg. Ez nem volt betervezve. A bérleti és lízingdíj teljesítés is 
magas, 111 %, mert volt, hogy itt aludtak nálunk iskolás csoportok, amit a tervezésnél előre nem láthattunk.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jövőre is szeretnének jönni. Összességében véve azt kell, hogy mondjam, hogy jól állunk! Falunapot azért nem 
akartunk csinálni, mert féltünk, hogy nem lesz miből, de időközben megérkezett az IKSZT-re kapott támogatás 
összege is, és ha ezt előre tudom, akkor meg lehetett volna rendezni. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Az interneten az áll, hogy a „táncos lábú” polgármester nem akarta a falunapot, nem az, hogy a Dudás Gergely 
azt mondta, hogy ha nincs miből, akkor nem rendezünk falunapot! Hitelből nem csinálunk semmit! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen! De a „táncos lábú” polgármester a szüreti felvonuláson fel fog ülni a „bakra”! Eddig is felültem, ezután is 
fel fogok! Folytassuk a napirendet! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Eddig az önkormányzat beszámolójáról volt szó, még hátra van a közös hivatal és az óvoda.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha nincs több kérdés az önkormányzati beszámolóhoz, akkor előbb zárjuk le ezt! 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
Önkormányzat I. féléves beszámolóját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

78/2013. (IX.13.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi I. 
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
A képviselő-testület a költségvetés első félévi teljesítését 32.951 e Ft bevétellel; 
- ezen belül: 

működési célú bevétel      9.576 ezer Ft, 
támogatási bevétel     19.498 ezer Ft, 
működési célú pénzeszköz átvétel       3.273 ezer Ft, 
támogatási kölcsönök bevétel         526 ezer Ft, 
előző évi költségvetési kiegészítés          78 ezer Ft 

jóváhagyja. 
 
A költségvetés első félévi teljesítését 36.739 e Ft kiadással;  
- ezen belül: 

működési kiadás      16.704 ezer Ft, 
 - ebből: személyi jellegű kiadás     4.985 ezer Ft, 

munkaadó járulékai        918 ezer Ft, 
dologi kiadás    10.310 ezer Ft, 
egyéb folyó kiadások        491 ezer Ft, 

társadalom- és szociálpolitikai juttatások    3.283 ezer Ft, 
ellátottak juttatásai            35 ezer Ft, 
felhalmozási kiadások         243 ezer Ft, 
pénzügyi befektetés kiadásai          11 ezer Ft, 
végleges pénzeszköz átadás működési céllal    4.855 ezer Ft, 
támogatási kölcsön nyújtása         356 ezer Ft, 
Tolmács-Bánk Óvoda intézményfinanszírozás 11.252 ezer Ft 

jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    - 
 

 
Hajnis Ferenc polgármester 
A közös hivatal beszámolójához van-e valakinek hozzászólása, kérdése? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nincs velük bajunk, nincs probléma! 
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További hozzászólás, kérdés,  vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves beszámolóját, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

79/2013. (IX.13.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
A képviselő-testület a költségvetés első félévi teljesítését 14.779 ezer Ft bevétellel; 
- ezen belül: 

intézményfinanszírozás    14.779 ezer Ft, 
jóváhagyja. 
 
A költségvetés első félévi teljesítését 12.188 ezer Ft kiadással; 
- ezen belül: 

működési kiadás                  12.188 ezer Ft, 
- ebből: személyi jellegű kiadás    8.929 ezer Ft, 

munkaadó járulékai    2.346 ezer Ft, 
dologi kiadás        843 ezer Ft, 
egyéb folyó kiadás          70 ezer Ft 

jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  - 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az óvoda a harmadik. 
 
Torma Andrea jegyző 
Az óvoda beszámolója csak tájékoztatásként került kiküldésre, mert az óvoda beszámolót a Társulási Tanács 
fogadja el, ami ma délelőtt meg is történt. 
 
 
 
2. Napirend Az államháztartáson kívüli forrás átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést. Vélemény,  kérdés, javaslat? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha ez szükséges, legyen! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina 
Nem tudtam teljesen átnézni az anyagot, ezért a szavazásnál tartózkodni fogok. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a napirend tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló rendelet-tervezetet, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
rendeletet:  
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Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2013. (IX.18.) 
önkormányzati rendelete 

 
az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről 

 
 

 
3. Napirend      Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodás módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e kérdés, vélemény? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azt vettem ki, hogy eddig, mint intézmény működött, most meg jogi személyként funkcionál. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy az Államkincstár észrevételei alapján módosított óvodai társulási megállapodást az előterjesztettek szerint 
elfogadjuk, és elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

80/2013. (IX.13.) 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, 
mellyel egyidejűleg a korábbi társulási megállapodás hatályát veszti. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt társulási megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   polgármester 
 

 
 
4. Napirend    Tolmácsért Közalapítvány és Tolmács Sport Egyesület pályázati támogatást 

megelőlegező hitel felvételével kapcsolatos egyéb költségek megtérítésére irányuló 
támogatása 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést, láttátok, hogy közjegyzői díj, szerződéskötési díj, földhivatali szolgáltatási díj 
terheli az alapítványt és a sport egyesületet a pályázatuk miatt. Azt szeretnék, ha ezeket a díjakat átvállalná az 
önkormányzat. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Úgy van feltüntetve a pályázat megnevezése, hogy „ravatalozó és park fejlesztése Tolmács községben”, ami 
összesen 14.987.661 Ft. Azt szeretném tudni, hogy külön-külön mennyibe kerülnek a ravatalozó, és a park 
munkálatai? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most hirtelen nem tudom pontosan megmondani, mert nem hoztam magammal a költségvetést, de ha bejössz a 
hivatalba, meg tudjuk nézni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jó! Mikor indul el a beruházás? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Elkészültek a szerződések, már csak alá kell íratnom őket. A sportpályát már elkezdték, a ravatalozót is 
elkezdték volna, de még egyelőre a rendőrség azt kérte, – a földdel kapcsolatos probléma miatt - hogy várjunk 
még egy kicsit. A ravatalozónál egyébként a felújítás a külső pucolást és az előtetőt foglalja magába. A park 
pedig fel lesz töltve földdel, ki lesz egyenlítve, és 10 stáció lesz felállítva fából, amihez járda fog majd vezetni, 
és ezeken a stációkon lesz Tolmács története bemutatva, illetve a színpad helye lesz kialakítva, burkolva, és az 
áramvételezés lehetősége lesz kiépítve. Ebbe a majdnem 15 millió forintba a pályázatírás költségétől fogva 
minden benne van, az építés, ha jól emlékszem, 13 millió körüli összeg. De akit pontosan érdekel, meg tudja 
nézni a hivatalban. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az előterjesztésben elég jól le van írva, hogy minek mennyi a költsége, a közjegyző díja 86 ezer Ft. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az már plusz költség. Ez a hitelszerződés-kötés miatt van. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jó, én csak azt nem értettem, hogy hogy osztjuk szét a 14 milliót. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amit most kérnek tőlünk támogatást, azt nem tudják elszámolni a pályázatban, ezt nekünk kellene állnunk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Értem! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Két éve még nem voltak ilyen költségei a hitel felvételnek, most már ez is drágább. 
 
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 két 
civil szervezet pályázatához kapcsolódó, az előterjesztésben szereplő többletköltségeket az önkormányzat 
vállalja és fizesse, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

81/2013. (IX.13.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmács Kultúrájáért és 
Sportjáért Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) részére a „Ravatalozó és park 
fejlesztése Tolmács községben” megnevezésű fejlesztés megvalósításához a beruházási 
kiadások előfinanszírozására a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-től (1027 
Budapest, Kapás utca 6-12.) felvett 15 millió Ft pályázati támogatást megelőlegező 
kölcsön felvételével kapcsolatos költségek (közjegyzői díj, szerződéskötési díj, 
földhivatali szolgáltatási díj) megtérítésére – a megvalósuló pályázati fejlesztés 
közösségi céljára és hasznosságára való tekintettel – 128.600 Ft egyszeri támogatást 
nyújt. 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmács Sport Egyesület 
(továbbiakban: Sport Egyesület) részére a „Többfunkciós sportpálya kialakítása 
Tolmácson” megnevezésű fejlesztés megvalósításához a beruházási kiadásainak 
előfinanszírozására a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.-től (1027 Budapest, 
Kapás utca 6-12.) felvett 15 millió Ft pályázati támogatást megelőlegező kölcsön 
felvételével kapcsolatos költségek (közjegyzői díj, szerződéskötési díj, földhivatali 
szolgáltatási díj) megtérítésére – a megvalósuló pályázati fejlesztés közösségi céljára és 
hasznosságára való tekintettel – 128.600 Ft egyszeri támogatást nyújt.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hajnis Ferenc polgármestert, hogy gondoskodjon a 
támogatási összeg Támogatottak részére történő átutalásáról, valamint . 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 
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5. Napirend    Közétkeztetési vállalkozási szerződés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Meghiúsult az a gondolat, hogy itt Tolmácson legyen a konyha? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem. A vállalkozó azt mondta, hogy a három község – Bánk, Borsosberény, Tolmács - ellátására elég lenne a 
konyhánk, csak ide be kellett volna ruházni, jelentős összegért. Olvastátok az előterjesztésben, ha több évre 
akarunk szerződés kötni, vagy határozatlan időre, akkor közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Azt javaslom, 
hogy egy évre kössük meg a szerződést, és majd minden évben újra kötjük, hogy ne kelljen közbeszerzéssel 
foglalkoznunk. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Úgy van! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
De akkor ne emeljen mindig árat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Csak az inflációnak megfelelő áremelést írta bele az ajánlatába. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A szerződésben az is benne van, hogy árgaranciát vállal! Az egy évre kötött szerződésben? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az infláció most olyan 1,5-2 % körül van. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztésben két határozati javaslat van. Az „A” alternatíva, hogy egy évre a Vác és Vidéke Vendéglátó 
Kft-vel kössünk szerződést, a „B” alternatíva pedig, hogy közbeszerzési eljárás keretében kössünk határozatlan 
idejű szerződést. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem kell a közbeszerzés! 
 
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 Vác 
és Vidéke Vendéglátó Kft-vel kössünk szerződést a közétkeztetésre vonatkozóan egy évre, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

 
82/2013. (IX.13.) Képviselő – testületi határozat 

 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. január 1-jétől 2014. 
december 31-ig a Vác és Vidéke Vendéglátó Kft.-vel (2600 Vác, Rádi út 2., Adószám: 
23819706-2-13, Cégjegyzék szám: 13-09-154226) közétkeztetés ellátására vonatkozó 
vállalkozási szerződést köt a benyújtott ajánlatnak és az előterjesztett vállalkozási 
szerződés tervezetnek megfelelő tartalommal, úgy, hogy a 2014. évben alkalmazásra 
kerülő szolgáltatási díjak a jelenlegi szolgáltató által (Duna-Dráva Vendéglátó Kft.) 
2013. évben alkalmazott szolgáltatási díjak KSH által 2013. évre vonatkozóan 
közzétételre kerülő infláció mértékével megemelt összege.  
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok, illetve 
a képviselő-testületi döntésnek megfelelő szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
6. Napirend    Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi 

fordulójához történő csatlakozás 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztést olvastátok, a kérdés az, hogy csatlakozzunk-e a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Persze! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én is azt mondom, hogy csatlakozzunk. 
 
Csehek József képviselő 
Így van! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szerintem több helyen kellene meghirdetni, mert nem sokan tudnak róla, hogy van ilyen támogatás is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Föl lehet tenni a facebook-ra is.  
 
Torma Andrea jegyző 
A tájékoztató levelet mindenki részére név szerint kiküldtük, akiről tudomásunk volt, hogy főiskolai vagy 
egyetemi hallgató. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen! Azt nem mondhatja senki, hogy nem tudott róla! A honlapunkon is fönn volt, a faluban is több helyre 
kitettük. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy 
csatlakozzunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

83/2013. (IX.13.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához. 
Tolmács Község Önkormányzata a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 
elbírálása és folyósítása után maradéktalanul az Általános Szerződési feltételekben 
foglaltaknak megfelelően jár el. 

 
Határidő: jogszabályban előírtak szerint 
Felelős:   polgármester 
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7. Napirend    Építési telek vásárlás iránti kérelem 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy rétsági fiatalember szeretné megvásárolni a Tolmács 4 helyrajzi számú építési telket, mely a Sziluska u. 37. 
szám alatt található. Az ingatlanért 1.200.000 Ft vételárat tud fizetni egy összegben, és lakóházat szeretne építeni 
a telekre. Az önkormányzat legutóbb 800 Ft/m2-es áron értékesített építési telket, a kérelmező vételárként 589 
Ft/m2 árat ajánlott fel. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mekkora a telek? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
2037 m2-es. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az megosztható! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem széles a telek, hanem hosszú! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A lényeg az, hogy adna érte 1.200.000 Ft-ot. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ott ki vannak építve a közművek? Emlékszem valami kavarodásra régről.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A gáz kivételével igen.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én azt gondolom, hogy örülni kell annak, ha valaki telket akar venni Tolmácson! Főleg készpénzből! Szerintem 
adjuk el! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Szerintem se ragaszkodjunk a 800 Ft/m2 árhoz! A világ azóta sokat fordult, és nekünk kell egy új lakos! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Arra azért emlékeztek, hogy a Sziluska utca végén, azon az oldalon el vannak mérve azok az utolsó telkek. 
Amikor az út miatt mérettük ki, akkor derült ki, hogy 1-1,5 méterrel el van csúszva. Ha akarja, kiméreti, vagy 
megegyezik a szomszédjával, de ezt majd jelzem neki.  
Mennyi legyen a visszavásárlási ár, ha esetleg mégsem építené be? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Egymillió forint. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a határozati 
javaslatban előterjesztett feltételekkel a telekértékesítést, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

84/2013. (IX.13.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 287/2013. ügyirat 
számú, Tolmács 4 helyrajzi számú, 2.037 m2 területű, természetben a Tolmács, Sziluska 
utca 37. szám alatti beépítetlen terület megnevezésű ingatlan vételére irányuló kérelmet. 
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A képviselő-testület a Tolmács 4 helyrajzi számú beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlant Fejes Balázs 2651 Rétság, Orgona köz 3. fsz. 1. szám alatti lakos részére az 
alábbi feltételekkel értékesíti: 

• eladási ár: Bruttó 1.200.000 Ft; 
• fizetési feltételek: legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásakor teljes egészében; 
• az ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba 4 éves beépítési kötelezettség kerül 

bejegyzésre, valamint a beépítési kötelezettség elmulasztásának esetére a 
beépítési kötelezettség lejártát követő további 4 évig 1.000.000 Ft visszavásárlási 
áron visszavásárlási jog (vételi opció) illeti meg az önkormányzatot, mely 
visszavásárlási jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül; 

• az adásvételi szerződés elkészíttetésével járó költséget, az ügyvédi díj költségét, 
valamint a földhivatali eljárás költségét a vevő viseli; 

• a vevő a vételi ár kiegyenlítése napján birtokba veheti az ingatlant. 
 
Határidő: 2013. október 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
8. Napirend    Börzsöny Kontakt Kft. kérelme 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok a kérelmet. Egy nagy hibát követtünk el a vagyonbiztosítás megkötése kapcsán: a szóban forgó épület 
– Kovács Géza tér 16. – valamilyen oknál fogva kimaradt a biztosításból. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez a földrengésnél derült ki? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem. Volt egy csőtörés, és akkor derült ki. Azt vettük észre, hogy vizesedik a fal, kibontották, és csőtörés 
okoztat a beázást. Én mondtam, hogy az önkormányzatnak erre a felújításra nincs pénze, de ha megcsinálják a 
helyreállítást, a testület esetleg engedélyezi a költségek lelakását.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mennyi a bérleti díja havonta? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A borház havi 22.925 Ft, az iroda 19.104 Ft. 
 
Torma Andrea jegyző 
A kettő összesen havi 42.029 Ft most, és az inflációval nő évről-évre. Körülbelül hét hónap alatt tudnák lelakni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tavaszra átköltöznek az új épületükbe. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A bérleti szerződésbe bele kellett volna írnunk, hogy a bérlőt terheli az ilyen költség. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem. Ezt én rontottam el, hogy az épületet kihagytam a biztosításból. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor most már legyen lelakás! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Azt javaslom, hogy az irodaépület után az idén már ne fizessen bérleti díjat. 
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Torma Andrea jegyző 
A kérelemben nem ezt kéri. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Végül is úgy döntünk, ahogy akarunk. 
 
Torma Andrea jegyző 
De akkor nem fog kijönni nullára, amíg kiköltöznek az irodából, ha csak az egyik épület bérleti díjába számítjuk 
be. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mennyi volt a teljes költség? 
 
Torma Andrea jegyző 
301.949 Ft. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én maradok annál a javaslatomnál, hogy lakja le a teljes költséget! Nem biztos, hogy tavaszra át tudnak költözni 
az új épületükbe. Ha csak az irodára engedjük el a bérleti díjat, soha nem fogja lelakni! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A két bérleményt összesen vegyük havi 40.000 Ft-nak, és fizessen május 1-től, ha még akkor is marad. 
 
Torma Andrea jegyző 
És ne fizessen egyikre sem? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Igen. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez az egy olyan cég van, akinek a munkája után nem kell folyton pótmunkát, javítást kérni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Számoljunk pontosan utána. Itt van a gépemen a számológép. 
 
Torma Andrea jegyző és Dudásné Rudnai Krisztina képviselő a bérleti díjak és a felmerült javítási költséggel 
számolva hét hónap bérleti díj mentességet  javasolták. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szerintem jó lesz ez így! 
 
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 
Börzsöny Kontakt Kft. a bérelt két épület után a bérleti díjat 7 hónapig, vagyis  szeptember 1-jétől jövő év 
március 31-ig ne fizessék meg, mert az beszámításra kerül az elvégzett felújítási munkákkal szemben, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

85/2013. (IX.13.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Börzsöny Kontakt 
Kft. kérelmét. 
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Tolmács, Kovács Géza tér 16. szám alatti 
iroda helyiségben a Börzsöny Kontakt Kft. által a csőtörés következtében keletkezett 
károk helyreállítására fordított bruttó 301.949 Ft összeg a Tolmács, Kovács Géza tér 16. 
szám alatti iroda helyiség, valamint a Tolmács, Szent Lőrinc út 82. szám alatti Borház 
bérleti díjába beszámításra kerüljön, mely ingatlanok bérletéért így 2013. szeptember 1-
jétől 2014. március 31-ig bérleti díjat nem kell fizetnie. 
 
Határidő: szerződés módosítás azonnal 
Felelős: polgármester 
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9. Napirend    Szüreti bál szervezése, előkészítése – szóbeli megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én megkértem Magdit, mint képviselőt, hogy próbálja megszervezni a szüretit.  
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető elköszönt, és távozott a képviselő-testületi ülésről. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én azt szeretném javasolni – mivel minden évben a kisgyerekek szaladnak a felvonuláson - hogy valami 
kisbuszt, vagy kocsit, amire a gyerekek fel tudnak ülni, rendeljünk, hogy a gyerekeknek ne kelljen végig rohanni 
a falut. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Kitaláltunk már erre valamit, mert ez így tényleg nem jó. A lovasoknak fogjuk mondani, hogy járkáljanak oda-
vissza, jöjjenek, menjenek, a gyalogosoknak nem kell utánuk szaladni. Van egy hintó, és egy kocsi iderendelve, 
a hintón a polgármester ül majd, ő fogja mondani, hogy milyen iramban menjen a menet, és akkor megkérnélek, 
hogy figyeld majd azt, hogy hogy bírják a gyerekek a felvonulást. Valóban nem lehet végigrohanni a falun a 
kisgyerekekkel! Az borzalmas volt! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó! 
 
Hámori Imréné képviselő 
A hintót és a kocsit lebeszéltem, de nem lehetne valakit megkérni, hogy kisteherautóval jöjjön még, és azon 
lenne a hangosítás? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A hangosítás kérdése addigra megoldódik. Teherautót nem szeretnék a menetbe. Nem nagy távolságot kell 
megtennünk, azt kibírjuk. Szépen, lassan fogunk menni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én a szervezésben segítkezek, meg a díszítésben is pénteken, de szombaton érettségi találkozóm lesz 
Romhányban, tehát a felvonuláson nem tudok itt lenni. A zenekart Te szervezed Feri! Annak mennyi lesz a 
költsége? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
40.000 Ft.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Azt az önkormányzat fizeti majd? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha a testület úgy dönt, akkor igen! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó lesz a zenekar? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó! Érsekvadkertiek, ketten vannak, de most csak az egyik tud jönni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Kriszti, Te részt tudsz venni a felvonuláson? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Eddig még úgy néz ki, hogy igen. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Akkor jó. Én lebeszéltem mindent, hogy mit kell még beszerezni, a pogácsa kérdését is, tehát úgy néz ki, hogy 
minden rendben lesz. 
 
 



Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete  12/2013.(IX.13.) jegyzőkönyv 

 13

Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A tavalyitól több bort kell rendelnünk. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen. Inkább maradjon meg, de ne legyen az, hogy kevés! Tehát a bort úgy rendeld, hogy több legyen, mint 
tavaly. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Orsival megbeszéltem, hogy az idén nem a gyerekek kínálják majd a pogácsát, hanem fiatal lányok, akik 
beöltöznek népviseletbe. A bort szintén fiúk, beöltözve kínálgatják majd. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Fiatalok lesznek, nekem is jelzett egy 20-25 fős társaság. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A felvonulás 14 órakor lenne, a fiatalok vállalják a must készítést is. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Honnan lesz szőlő? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ivanics Andrásné ígérte meg, hogy intézi a szőlő beszerzését. Ági óvó néni elkészíti a díszítést, és a csarnokban 
berendezi a töklámpás kiállítást, a többit a közösségi ház csinálja.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A nyugdíjasok ismét vállalták, hogy a kútnál kiállítják a bábuikat, és díszítenek. A fiatalokkal fogok beszélni, 
hogy csinálják meg a bálákat, és a díszítést kint a keresztnél. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az Erdőkémiásoktól is szoktunk kapni támogatást. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Erre majd rákérdezek Szigeti Úrnál, mert találkozóm lesz vele. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó, akkor minden meg van. Menet közben pedig még pontosítunk. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az 
önkormányzat felvállalja a megrendezésre kerülő szüreti bál zenekari, és egyéb költségét kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

86/2013. (IX.13.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. október 5-én a 
tolmácsi óvoda és iskola támogatására megrendezésre kerülő szüreti rendezvényt 
(felvonulás és bál) a bálon közreműködő zenekar és a rendezvényhez kapcsolódó egyéb 
költségeket az önkormányzat költségvetése terhére viseli, támogatva ezzel a falu 
rendezvényét. 
 
Határidő: 2013. október 5. 
Felelős:   polgármester 
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10. Napirend    Idősek napjával kapcsolatos megbeszélés, előkészítés – szóbeli megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem beszéltem még a közétkeztetési beszállító vállalkozónkkal, hogy vállalja-e a vacsora elkészítését, de tavaly 
is vállalta, remélem most is fogja. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Hányadikán legyen? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Novemberben szokott lenni. Itt a naptár, mondok dátumokat: november 8. és 15. péntek. November 8-ra jó 
lenne? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Legyen 15., hó vége felé szokott lenni, nem? 
 
Csehek József képviselő 
Akkor már lehet, hogy rossz idő lesz. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó, akkor legyen 8-a 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor az idősek napja november 8. 17.00 óra. Műsort hozzunk-e? A népdalkör biztos, hogy fellép, de kellene 
valaki fellépő is nem? Nógrádsápon voltunk falunapon, és volt ott két tangóharmonikás fiatal, acsaiak. Nagyon 
jól tudnak tangóharmonikázni! Élmény volt hallgatni őket! Megpróbálom elérni, és meghívni ezt a két fiatalt, ha 
egyetértetek vele! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azokat a nótákat, amiket az öregek ismernek, mindet el lehet játszani tangóharmonikán.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bubori István fogja a zenét szolgáltatni.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nincs valaki, aki mondákat, történeteket ad elő vicces, pajzán formában? Az is nagyon tetszik az időseknek!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Utána fogok nézni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Fel kell azt is mérni, hogy ki jön, ki nem. Azt a Józsi csinálja? 
 
Csehek József képviselő 
Hogy kiért kell menni? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Hát majd azt is. Vacsorára mi lenne, ha rántott hús lenne zöldséges rizzsel? Nagyon macerás? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bízzuk a vállalkozóra, hogy mit tud hozni! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Inkább fizessünk 10.000 Ft-tal többet, de legyen már egy szelet rántott hús, mert már pörköltmérgezést fognak 
kapni! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Gyerekek által előadott műsor most nem kell? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem azt most hagyjuk ki. 
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Közben találtam a neten egy előadót, aki történeteket ad elő, Berecz András a neve, székely mesemondó. Meg 
fogom tudni, hogy mennyiért jönne el fellépni. Szerintem elég volna egy félórás műsor, utána meg Pista zenélne, 
és énekelhetnek, táncolhatnak az idősek is. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jöjjenek a harmonikások is! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, abból lehet, hogy 10-15 perc is elég. Eszméletlen jól játszottak! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Sütemény vacsora után? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt is a vállalkozó hozta tavaly. A vacsora árát megemeljük, és legyen rántott szelet, vagy valami szelet hús. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az 
idősek napját november 8-án 17.00 órai kezdettel rendezzük, az elhangzott javasolt programok szerint, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

87/2013. (IX.13.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi idősek napja 
rendezvényét 2013. november 8-án 17.00 órai kezdettel tartja, melyre Berecz András 
székely mesemondó, valamint harmonikás előadók fellépését kívánja műsorként 
biztosítani. A képviselő-testület saját költségvetése terhére biztosítja a fellépők fellépti 
díjának, valamint az idősek megvendégelésére szolgáló vacsorának (lehetőség szerint 
rántott szelet körettel) költségét, és megbízza a Polgármestert a műsor és a vacsora e 
határozat szerinti megszervezésével.   
 
Határidő: 2013. november 8. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
11. Napirend    Környezetvédelmi nap megszervezése– szóbeli megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt gondolom, hogy októberre kellene tenni, 19-e szerintem jó is lenne. 
 
Csehek József képviselő 
Az Mindenszentek előtt van két héttel. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az úgy jó, nem? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jó, és 9.00 óra! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Úgy is csak annyian leszünk, mint szoktunk lenni. Többen biztos, hogy nem! 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Tehát a környezetvédelmi nap 2013. október 19-én lesz 9.00 órakor, a szokásos módon mindenki kap értesítést 
róla. 
 
 
 
12. Napirend    Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hozzám is eljutottak az Erdőkémia parkolással, fűnyírással kapcsolatos és egyéb problémák. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem tudom, hogy egyáltalán közvetlenül a vasút mellé beállhatnak-e? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem közterület, mi nem tilthatjuk meg. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
De a másik oldalra is beállnak! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt akartam mondani, hogy legalább egy oldalra álljanak csak! Tehát ezt akarom megbeszélni a vezetővel, 
kedden 12.30-ra várom Őt a hivatalba. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Állítólag az a terület nem az Erdőkémiáé. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Akkor miért ott állnak az autók? Itt valami nincs rendben! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem tudom. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Részemről ennyi lett volna. Van még valakinek hozzászólása az „Egyebek”-ben? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Mellettünk pucolják a patakot a közmunkásaink, állítólag mi biztosítunk nekik gumicsizmát, de nem látok rajtuk 
olyan munkaruhát, amit most kaptak volna. Nem látok rajtuk védőfelszerelést, pedig motorfűrész kezeléséhez 
kell szakmunkás bizonyítvány, védőfelszerelésként döntősisak, amelyen arcvédő is van, és fülvédő. Ezt a 
minimális felszerelést nekünk is kell biztosítanunk. Úgy tudom, hogy nem az önkormányzat tulajdona a 
motorfűrész, hanem a közmunkásunk saját tulajdona. Hogy honoráljuk neki a használatot? Furcsa, hogy 
ugyanazért a bérért az egyik csak kézzel dolgozik, a másik pedig a saját motorfűrészét használja! Valahogy 
kompenzálni kell neki! És szerezzük be a kellő védőfelszerelést, mert amíg nincs baj, addig nincs, de ha baj lesz, 
nekünk lesz baj! Most már bejönnek a rossz idők, és gumicsizmában egész nap a hideg patakban állni 
embertelen lesz! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben, beszerezzük a megfelelő védő felszerelést és biztosítjuk a számukra! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
És ha nem tudunk olyan motorfűrészt biztosítani, amivel dolgozni tudnak, valamivel kompenzálnunk kell a 
magántulajdonú fűrész kopását. 
 
Torma Andrea jegyző 
Bérbe vegyük Tőle? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Állítólag van az önkormányzatnak, csak rossz. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, már nézte szerelő is, valóban nem jó. Bérbe vehetjük, ha gondoljátok, de meg kell tudni, hogy mennyiért 
adná bérbe! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezek nem olcsó gépek! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Lesz most 10 fő közmunkásunk. Nem lehetne két gép vásárlásába beruházni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Pályáztunk gépre,egy Stihl nagygépre, még nem tudok róla semmit, hogy mi az eredmény. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Balesetvédelmi oktatás is kell! 
 
Csehek József képviselő 
Az van! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Van bizonyítványa motoros fűrészre? Ha nincs, most indul államilag finanszírozott tanfolyam. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az úgy lesz, hogy novembertől 10 embert kértem kiközvetíteni, mert pályáztunk foglalkoztatásra. A pályázat 
úgy szól, hogy a 10 embernek a felét be kell iskolázni valamilyen tanfolyamra. Jövőre úgy néz ki, hogy a 
fűnyírót is csak olyan közmunkás kezelheti, akinek van kisgépkezelői tanfolyama. Arra gondoltam, hogy 5 
embert beiskolázunk a kisgépkezelői tanfolyamra. 
Azon gondolkozom, hogy egy gépet lehet, hogy érdemes volna venni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Egy jó minőségű gép ára 140.000 Ft. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Lehet, hogy még kettőt is érdemes lenne venni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Elég lenne egy, szerintem vegyünk egyet. De ezt még meglátjuk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Folytatnám mással. A volt Gránit főúti felőli járdaszakasza mellett lévő kerítés tövéből minden évben kihajt az 
iszalag. Ha valaki elmegy arra, és véletlenül beleakad a ruhája, az kibolyhozza. Ágak állnak ki a kerítésből, ezt 
letörik a járókelők, és rosszabb, mintha úgy hagynák. 
 
Csehek József képviselő 
Már nagyon sokat levágtam. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A volt kisbolt előtt a sövény a fél járdát elfoglalja! Tessék levágatni a közmunkásainkkal! 
 
Torma Andrea jegyző 
Először kellene írni egy levelet, hogy a tulajdonos vágja le, amiben felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben a 
megadott határidőig ezt nem teszi meg, levágatja az önkormányzat. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Öt napon belül! Továbbá a Szent Lőrinc út 108. előtt úgy kiállnak a fák, hogy ha esik az eső, képtelenség 
elmenni alatta! Kérjük meg, hogy vágják le! Tovább haladva: az iskola kerítéséből is kilóg a japánbirs! Tovább 
haladva, a Szent Lőrinc út 53/1. előtt egy fenyőfa akadályozza a gyalogosokat, a szomszédjukban pedig egy 
szederfa. Tegyük a járdákat használhatóvá, mert közterület és a miénk! Úgy, hogy esernyővel is el tudjon menni 
bárki! Ezt én minden évben elmondom, és semmi nem történik! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez a Józsi feladata volt, ezeket a dolgokat neki kellett figyelni! 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Szólítsuk föl az ingatlantulajdonosak, hogy úgy tegyék járhatóvá a közterületi járdáinkat, hogy esernyővel is 
tudjunk közlekedni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felszólítjuk őket levélben. 
Még azt szerettem volna mondani, hogy menjünk végig minden önkormányzati úton és nézzük meg, hogy 
melyiket a legfontosabb kátyúzni.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Béke utca! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A Béke utca végén a vízelvezetést is meg kall oldani. Erről már beszéltünk egyszer! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha azt normálisan meg akarjuk csináltatni, körülbelül 3 milliót rá kellene költeni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Végigmegyünk és megnézzük az utak állapotát!  
 
Hámori Imréné képviselő 
A kastélykerítés veszélyes végig a járda mellett, azzal is kell valamit kezdeni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Józsi már helyrehozta. 
 
Csehek József képviselő 
Az a baj, hogy az alapja tönkre van menve. Dróttal összekötöztem, mást nem tudtam csinálni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Pedig az már elég veszélyes. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Valamit kitalálunk. Végigjárjuk a falut, és mindenkit felírunk, akinek a háza előtt belóg a járdára a fája, vagy 
sövénye, növényei! Mindenkit felszólítunk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
De az is legyen benne, hogy amennyiben X napon belül nem vágja le, az önkormányzat megteszi, de a számlát 
megkapják róla! Ez minden embernek kötelessége! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az óvónő panaszkodott, hogy ha kint vannak az udvaron, sem a gyerekek, sem ők nem tudnak hova leülni, és 
kérték azt a fát, ami ki lett vágva, és nem kapták meg. 
 
Csehek József képviselő 
Az nem úgy van, hogy egy össze-vissza padot teszünk oda! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ezzel tisztában vagyok, ezért azt kérem, hogy egy szabványos padot – legalább egy darabot – tegyünk oda az 
óvoda udvarra. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem lehet. Amikor a játszótéri eszközöket vettük és állították fel, azért kellett így szétszórni, mert mindennek 
megvan határozva a védőtávolsága, hogy mit hány méterre tehetsz. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A színpadra tegyük föl! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem lehet! Egy gyerek leesik a színpadról, az nem hiányzik senkinek. 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
De én láttam, hogy mesét olvasnak kint, és széket vittek ki a gyerekeknek. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Azt lehet kivinni, valóban volt ilyen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy kinti pad csak egy újabb balesetveszély. 
Az jutott eszembe a fáról, hogy rászorultsági, szociális alapon adjuk oda valakinek, vagy valakiknek, tüzelőnek, 
támogatásként! Erről majd a zárt ülésen dönthetünk. 
 
A képviselő-testület egyetértett a polgármester javaslatával. 
 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta a további napirendek 
tárgyalását. 

 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 
 

Csehek József 
képviselő 


