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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

13/2013.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2013. október 14-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 
 Hámori Imréné képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
 
Igazoltan távol: Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszöntöm a megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van, így az 
ülés határozatképes és azt megnyitom. 
Javasolom, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Dudás Gergely alpolgármester legyen.  
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirenddel kapcsolatban egyéb javaslata a polgármesternek volt: Javaslom 4. napirendként felvenni „A 
közművelődés szolgálatában” – közösségi programok Tolmácson” pályázati támogatás előfinanszírozását. 
A javasolt napirendi pontokat és a polgármester által javasolt 4. napirendi pont felvételét a képviselő-testület 4 
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta. 
A képviselő-testület a következő napirendeket tárgyalja: 
 
Napirend  
 
1. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatási igény  

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
2. Építési telek értékesítésére vonatkozó határozat módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
3. Tájékoztatás helyi népszavazás állampolgári kezdeményezéséről 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
4. „A közművelődés szolgálatában” – közösségi programok Tolmácson” pályázati támogatás előfinanszírozása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
1. Napirend Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatási igény  
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért kellett rendkívüli testületi ülést összehívnom, mert holnap határidős a szociális tűzifa támogatáshoz az 
igénybenyújtás, és ehhez szükséges a képviselő-testületi döntés is, amennyiben úgy döntünk, hogy szeretnénk 
pályázni. Kérdés, vélemény, hozzászólás? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én tudok egy pár családot, akik rászorultak, és én támogatom ezt a programot. Még azt szeretném megtudni, 
hogy ez rendes tűzifa? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, ölfa, erdei köbméterben kapjuk. 
 
Csehek József képviselő 
Tavaly is úgy kaptuk, köbméterben. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jegyző Asszonytól kérdezem, hogy a szociális segély keretből lehet-e a pénzügyi részét fedezni? Ott még van 
keretünk. 
 
Torma Andrea jegyző 
Igen, lehet.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Családonként legalább 3 m3-t kellene tervezni, nem? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
6 m3 fér egy autóra, az erdészet szokta hozni. Azt javaslom, hogy két fuvart hozassunk le, az 12 m3, és utána 
megbeszéljük, hogy hogyan osztjuk szét. Ennek a költsége kb. 50.000 Ft-ba fog kerülni, köbméterenként 2.000 
Ft-ot kell fizetnünk + kétszer a fuvar. Diósjenőről hozzák, nem lesz túl nagy összeg a szállítás.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezt akartam még kérdezni, hogy honnan fogják hozni, mert ha Romhányból, akkor drágább lesz a fuvar. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tudom biztosan, hogy honnan. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az Ipolymenti Erdészettől kapjuk, és ők úgy hirdetik, hogy Diósjenőről vagy Romhányból szállítanak. Nekünk a 
Diósjenő közelebb van! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha esetleg Romhányból hozzák, azt is be tudjuk vállalni. Jó így? És legyen 12 m3? 
 
Torma Andrea jegyző 
Akkor az 24.000 Ft + áfa önerő + a fuvarköltség. 
 
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 idén is pályázzunk a szociális tűzifa támogatásra, 12 m3 vásárlásához, és biztosítjuk az ehhez szükséges 
önerőt, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

93/2013. (X.14.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok 
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 
4.) BM rendelet alapján szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra 12 m3 
mennyiségű igényt nyújt be.  
Tolmács Község Önkormányzata a rendeletben előírt feltételeket vállalja, és a 
támogatás igénybevételéhez szükséges 24.000 Ft + áfa önrészt és a felmerülő szállítási 
költségeket az átmeneti segély előirányzati keret terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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2. Napirend Építési telek értékesítésére vonatkozó határozat módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést. Itt volt a leendő vevő, be is fizette volna a vételárat, de itt volt vele egy ügyvédje is, 
és az megjegyezte, hogy változott a polgári törvénykönyv és már csak ugyanazon az áron vásárolhatjuk vissza, 
mint amennyiért eladjuk, illetve a visszavásárlás is legfeljebb csak 5 év lehet, és ezt kérik a változásnak 
megfelelően határozatba foglalni.  
 
Hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy 
az előbb elhangzott módosítások a 84/2013. (IX.13.) határozatunkban átvezetésre kerüljenek, és elfogadja a 
határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

94/2013. (X.14.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tolmács 4 helyrajzi számú, 
2.037 m2 területű, természetben a Tolmács, Sziluska utca 37. szám alatti beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozó 84/2013. (IX.13.) határozatának 
az értékesítés feltételeire vonatkozó 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
• az ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba 4 éves beépítési kötelezettség kerül 

bejegyzésre, valamint a beépítési kötelezettség elmulasztásának esetére a beépítési 
kötelezettség lejártát követő további 1 évig az eladási áron (1.200.000 Ft) 
visszavásárlási jog (vételi opció) illeti meg az önkormányzatot, mely 
visszavásárlási jog az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül. 

A képviselő-testület határozatának módosítással nem érintett pontjai továbbra is 
változatlanul érvényben maradnak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

 
3. Napirend      Tájékoztatás helyi népszavazás állampolgári kezdeményezéséről 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A szervezők, akik aláírásgyűjtésbe kezdtek, 133 aláírást gyűjtöttek össze, és ebből – a választási bizottság 
ellenőrzése után – 127 lett érvényes. Tehát lesz népszavazás, és én is azt mondom, hogy igen is, legyen 
népszavazás! A kérdés majd úgy szól, hogy „Ön akarja-e, hogy Tolmács községben 2013. április 22.ét megelőző 
utca nevei kerüljenek visszaállításra?” Ehhez nem fűzök kommentárt, ez fog szerepelni a szavazólapon. Innentől 
kezdve az a dolgunk, hogy a következő testületi ülésen kitűzzük a népszavazás napját, erre február végéig van 
lehetőségünk. 
 
Csehek József képviselő 
Tavasszal lesz az országos választás. Nem kell előtte 60 nappal lebonyolítanunk a népszavazást? 
 
Torma Andrea jegyző 
Ennek utána fogok nézni, de úgy gondolom, hogy a népszavazásra ez nem vonatkozok, az időközi választásra 
vonatkozóan vannak ilyen előírások. 
 
Csehek József képviselő 
Én ezt hallottam, hogy 60 nappal előtte nem lehet szavazás. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó. Azt azért megkérdezem, hogy ha a népszavazás eredményes lesz, és vissza kell íratni a lakcímkártyákat, az 
illetékköteles lesz? 
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Torma Andrea jegyző 
Nem lesz illetékköteles, mert arra is hivatalos önkormányzati döntés miatt kerül sor. A népszavazás után a 
testület hoz egy döntést – jóváhagyja a népszavazás eredményét - és az alapján ismét ingyenes lesz az átíratás, 
mert önkormányzati döntés lesz mögötte. Az elv ugyanaz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Értem. De ennek légy szíves nézz utána, hogy nem minősül-e állampolgári döntésnek! 
 
Torma Andrea jegyző 
Nem állampolgári döntés alapján fogják átíratni az emberek az okmányukat, hanem testületi döntés alapján. És 
például nem azért, mert elhagyták az okmányukat, vagy mert elköltöznek, mert abban az esetben illetékköteles 
lenne. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó. A népszavazástól számított egy éven belül kell meghoznunk az erről szóló döntést.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én a költségvetésünk ismeretében az idénre nem javaslom kiírni a népszavazást. Az év hátralévő részében lesz 
még mit szerveznünk, és a pénzt is hová raknunk. Én 2014. január 12-re gondoltam kitűzni, vagy valami hasonló 
dátumra. Az idei évre nem javaslom, nem akarom felborítani a pénzügyi kereteinket, mert ez is egy költség lesz 
az önkormányzatnak. Meg aztán itt lesznek a decemberi ünnepeink, jobb lenne inkább jövőre. De majd, ha itt 
lesz minden képviselő, akkor döntsünk ebben a kérdésben. 
 
Torma Andrea jegyző 
Mostantól számítva 30 napon belül kell dönteni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én elfogadom a népszavazás eredményét, bármit is döntenek, azt azért még hozzá szeretném tenni, hogy bízok a 
falu higgadtságában.  
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 
polgármester tájékoztatását. 
 
 
 
4. Napirend    „A közművelődés szolgálatában” – közösségi programok Tolmácson” pályázati 

támogatás előfinanszírozása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tavasszal nyújtottunk be egy pályázatot „A közművelődés szolgálatában” – közösségi programok Tolmácson” 
címmel. Ezzel kapcsolatban már a nyári ülésen döntöttünk, hogy megelőlegezzük a buszköltséget a fiatalok 
táboroztatásához. Biztos emlékeztek rá, ez a program már a pályázathoz tartozott, és 20 fiatal táborozott. A 
pályázat semmilyen önrészt nem igényel, de viszont elkülönített számlát kellett nyitnunk, amire utalják a 
támogatást, illetve most az előleget utalták rá, ami nem fedezi a táboroztatás számláit. Abban kérném a 
döntéseteket, hogy ezt a pályázatot előfinanszírozzuk meg. 
 
Hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy a pályázati támogatást az önkormányzat saját költségvetése terhére finanszírozzuk meg, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

95/2013. (X.14.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 
Tolmács Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-
0173 azonosító számú, „A közművelődés szolgálatában” - közösségi programok 
Tolmácson” megnevezésű pályázati projekt megvalósítására, melynek keretében 
5.000.000 Ft támogatást nyert. A képviselő-testület vállalja, hogy a pályázati projekt 
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megvalósítása érdekében a pályázati támogatást saját költségvetése terhére 
előfinanszírozza és a pályázati projekt megvalósulásához biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet és az ülést lezárta. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 
 

Dudás Gergely 
alpolgármester 


