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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

14/2013.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2013. október 29-én 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 
 Torma Andrea jegyző 
 
Meghívottként jelen van:  Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszöntöm a meghívott vendéget és 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 Dudásné Rudnai Krisztina képviselő legyen.  

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirenddel kapcsolatban egyéb javaslata a polgármesternek volt: Javaslom a 9-10. napirendi pontok 
tárgyalásának az elhalasztását, amit a következő rendkívüli ülésen javaslok megtárgyalni, ugyanis az 
államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadásról szóló rendelet módosítására lesz egy javaslatunk ezekhez 
az  ügyekhez kapcsolódóan. Így 9. napirend lenne az „Egyebek”. 

A javasolt napirendi pontokat és a polgármester által javasolt módosítást a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta. 
A képviselő-testület a következő napirendeket tárgyalja: 
 
Napirend  
 

Napirend előtt 
• Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról  

Előadó: Hajnis Ferenc polgármester 
 
1. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
2. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója  

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

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
5. Házi segítségnyújtás szakmai programja 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

6. Népszavazás elrendelése és kitűzése 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

7. Alapítvány a Magyar Népi Kultúrájáért kérelme telephely létesítése iránt 
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Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
8. Dombóvári Dénes kérelme a Fekete patak feletti átjáró építéséhez történő hozzájárulás iránt 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
9. Egyebek 
 
 
 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az Erdőkémia előtt parkoló kamionok kérdését sikerült megbeszélnem az illetékesekkel, így már egy oldalon 
állnak a kamionok. 
A sövények és a belógó ágak problémája is megoldódik, Józsi lebeszélte az ingatlan tulajdonosokkal. 
Az idősek napjával kapcsolatban szeretnék módosítást kérni, november 8. helyett november 15-én 16.00 órai 
kezdettel legyen, mert a fellépő vendégünknek a 8-a nem jó. És javaslom, hogy a harmonikás fellépőt ne hívjuk, 
mert akkor már hosszúra nyúlna a műsor. 
 
Torma Andrea jegyző 
Erről hoztunk határozatot, tehát ha ezt a módosítást a képviselő-testület elfogadja, akkor módosítani kell a 
korábbi, erre vonatkozó határozatot. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az idősek napja november 
15-én 16.00 órai kezdettel legyen megtartva, és a harmonikások most ne adjanak műsort, ne hívjuk meg őket, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

96/2013. (X.29.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi idősek napja 
rendezvényéről szóló 87/2013. (IX.13) határozatát a következők szerint módosítja: 
A 87/2013. (IX.13.) képviselő-testületi határozat első mondata a következők szerint 
módosul: 
„Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi idősek napja 
rendezvényét 2013. november 15-én 16.00 órai kezdettel tartja, melyre Berecz András 
székely mesemondó fellépését kívánja műsorként biztosítani.” 
A határozat módosítással nem érintett részei továbbra is változatlanul érvényben maradnak. 
 
Határidő: 2013. november 15. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Utána néztem az utolsó buszjáratnak, ahogy kérted, úgy emlékszem, hogy este 8 óra körül megy az utolsó busz. 
Ez nem korai időpont? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem nem, mert délután 4-től lesz a rendezvény. Szerintem jó lesz az! Levisszük Őt Rétságra a buszhoz, 
ahogy kérte. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Legrosszabb esetben be kell vele szaladni valakinek Vácra. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Folytatva a tájékoztatást: tegnap volt egy Zöld Híd társulási ülésünk Gödöllőn, ahol megtudtunk, hogy elég rossz 
helyzetbe fog kerülni a társulás. A rezsicsökkentés is nehezített a helyzetükön egy kicsit, de nagyobb kiadásként 
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az útdíjak jelentkeznek. Írtak levelet a Magyar Államnak, hogy valami könnyítést adjanak, mert így csődbe fog 
jutni a társulás, mert teljesen ellehetetlenítik a működést. Ezzel kapcsolatban hoztunk egy határozatot is. 
Most különben kapkodnak azok a települések is a csatlakozás után, akik eddig nem voltak hajlandók a Zöld Híd 
Kft-vel szállíttatni a szemetet. Már sokan csatlakozni akarnak. Tudom, hogy magas a díj, de zárt autókkal 
modern szállítást végeznek, és tudjuk, hogy hova kerül a szemetünk, és megfelelnek a törvényi feltételeknek. 
Nem szeretnénk, ha visszajönne az az idő, hogy nyitott teherautóval szállítsák ismét a szemetünket! Ha bedől a 
társulás a társult önkormányzatok fogják megfizetni az EU felé a kötelezettségeket! Rajtunk fogják behajtani. 
Reméljük, hogy a levelük meghallgatásra talál majd! 
A pályázati projekt munkálatok – amint látjátok is - elindultak, haladnak, fennakadás nincs. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nekem az a véleményem, hogy ne változtassunk az adómértékeken. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Szerintem is maradjon a kommunális adó annyi, amennyi eddig volt, és az iparűzési adó is! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én is így gondoltam. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyet ért azzal, 
hogy a helyi adó rendeletünket nem változtatjuk meg, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért azzal, hogy 2014. évre nem 
kívánja módosítani  a helyi adóról szóló önkormányzati rendeletet, és az előterjesztett rendelet-tervezetet a 
képviselő-testület nem fogadta el. 
 

 
 
2. Napirend A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt a rendeletünket elsősorban a szociális tüzifa miatt kell módosítanunk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Szociális rászorultságtól függő ápolási díjat eddig még nem adtunk, és ezután sem javaslom, mivel ez 283.000 Ft 
éves terhet jelentene az önkormányzatnak. Szerintem a faluba ilyen nagy összegű juttatásra nincs rászorulva 
senki. Én nem tudok olyanról, hogy valakit éveken keresztül kellene így támogatni. Ezt nem támogatom. Itt 
eddig még nem volt ilyen, és nem is javaslom! Ha a 283.000 Ft-ot csak néggyel felszorzom, már buktatja a 
költségvetést.  
 
Torma Andrea jegyző 
A rendelet tervezetben is az szerepel, hogy ez az ellátási forma hatályon kívül helyeződik és megszűnik a 
lehetősége. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az úgy jó lesz. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért az 
előterjesztett szociális ellátásokról szóló módosító rendelet tervezet elfogadásával, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 14/2013. (X.30.) 
önkormányzati rendelete 
 
a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 

 
3. Napirend      Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója  
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hogy saját erőből mit, és hogyan akarunk megfinanszírozni, azt én most kihagynám a koncepcióból. Azt 
javaslom, hogy helyezzük tartalékba a plusz pénzünket, és abból tudunk oda áthelyezni, ahova szeretnénk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó lesz úgy, mert vannak áthúzódó pályázataink is.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Vannak benne még nyitott dolgok. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A napelem pályázat sem dőlt még el. Még nincs benne döntés, de ha megnyerjük, csak tavasszal tudjuk 
elkezdeni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A Bursa Hungarica ösztöndíj is változhat, sőt, a házi segítségnyújtás is bejön, és még nagyon sok minden 
bejöhet, amire most nem is gondolunk. A tervezett kiadásunk 107 millió, a céltartalékunk pedig 14,6 millió, 
tehát éppen hogy marad egy kis pénzünk, ha valami még közbe jön. Nehogy mínuszba fussunk át! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezért mondom, hogy ne tervezzünk konkrét dolgokat, illetve az óvoda felújítására 2.000.000 Ft-ot javaslok 
tervezni – a részleteket az „Egyebek” napirendben elmondom – és a többit majd meglátjuk, hogy mi lesz, milyen 
kiadás adódik még. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Egyet értek veled! 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
előterjesztett 2014. évi költségvetési koncepciót 107.040 Ft-os kiadási és bevételi oldallal, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

97/2013. (X.29.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési 
koncepciót 107.040 ezer Ft költségvetési főösszeggel, az alábbi részletezéssel fogadja el:  

A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési koncepció 107.040 ezer Ft-os bevételi tervét 
az alábbi főösszegekkel fogadja el:    

működési célú bevétel     7.583 ezer Ft, 
       közhatalmi bevétel   15.020 ezer Ft,  
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támogatási bevétel    66.337 ezer Ft, 
felhalmozási kölcsönök bevétele       100 ezer Ft, 
pénzmaradvány igénybevétele   18.000 ezer Ft. 

A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetési koncepció 107.040 ezer Ft-os kiadási tervét 
az alábbi főösszegekkel fogadja el: 

működési kiadás    52.346 ezer Ft, 
 - ebből: személyi jellegű kiadás 23.901 ezer Ft, 

 munkaadó járulékai    4.439 ezer Ft, 
 dologi kiadás  23.126 ezer Ft, 
 egyéb folyó kiadás       880 ezer Ft, 
társadalom- és szociálpolitikai juttatások    6.500 ezer Ft, 
ellátottak juttatása           80 ezer Ft, 
végleges pénzeszköz átadás     9.800 ezer Ft, 

  óvoda intézményfinanszírozása   23.780 ezer Ft, 
  tartalék     14.614 ezer Ft. 
 
A Képviselő-testület pályázati támogatással megvalósítandó fejlesztési céljai: 
• Napelemes rendszer kiépítése az óvoda-iskola épületén; önerő összege: 974.789 Ft, 

igényelt támogatás összege: 5.523.801 Ft. 

A Képviselő-testület önerőből megvalósítandó fejlesztési céljai: 
• Óvoda felújítási munkálatai: 2.000.000 Ft. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a költségvetés ezen döntés 
figyelembe vételével, határidőre történő elkészítésére és a képviselő-testület elé 
terjesztésére.  

 
Határidő: 2014. február 15. 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
4. Napirend    Rétság Kistérség Többcélú Társulás megszüntetése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést! Kérdés, hozzászólás, vélemény? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nálam ez kiverte a biztosítékot! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Igen. Egyszer már döntöttünk a megszüntetésről, de most más időpontban újra megszüntetjük. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Csak most fizetünk plusz 203.000 Ft-ot! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
És még ki tudja mennyit majd, amíg vége nem lesz! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nincs egység a polgármesterek között. Arra várnak, hogy a Kormány helyettünk jótáll, meg elviszik a buszt és 
egyebekből megoldhatjuk a tartozásokat. Én ebben nem hiszek! Ha mindenki befizetné a ráeső összeget, talán 
tudnánk tehermentesíteni. 
 
Torma Andrea jegyző 
Úgy szól a határozati javaslat, hogy a munkaügyi perből származó fizetési hozzájárulási összeget csak szükség 
esetén fogjuk átutalni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tehát csak akkor, ha követelik rajtunk! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
Torma Andrea jegyző 
Ha a végrehajtó elviszi a Társulás pénzét, akkor elsősorban a házi segítségnyújtást végző gondozók fizetéséhez 
lesz szükség az önkormányzati hozzájárulásra. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Remélhetőleg erre rá fognak jönni a polgármester-társaim is. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Lezárulhatna már, mert ez az ügy már február óta húzódik. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy Rétság Kistérség Többcélú Társulása 2013. december 31. napjával, részleges jogutódlással megszüntetésre 
kerüljön, és vállaljuk a határozati javaslat szerinti hozzájárulás szükség esetén történő megfizetését, és aki az 
előterjesztett határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

98/2013. (X.29.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzata visszavonja és hatályon kívül helyezi a 64/2013. (VII.5.) 
határozatát. 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Rétság Kistérség Többcélú 
Társulása (továbbiakban: Társulás) 2013. december 31. napjával, részleges jogutódlással 
történő megszüntetéséről dönt. 
A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy „A szociális földprogram folytatása a rétsági 
kistérségben” megnevezésű, SZOC-FP-13-A-0031 azonosító számú, EPER-2013-245315 
iktatószámú pályázati program megvalósítása tekintetében – a program megvalósítása 
érdekében - a Társulás részleges jogutódja Nézsa Község Önkormányzata.  A képviselő-
testület kötelezettséget vállal arra, hogy Borsosberény Község Önkormányzata a program 
megvalósítása tekintetében együttműködik Nézsa Község Önkormányzatával. 
A képviselő-testület kijelenti, hogy Nézsa Község Önkormányzata kizárólag a „A szociális 
földprogram folytatása a rétsági kistérségben” elnevezésű, SZOC-FP-13-A-0031 azonosító 
számú  program folytatása és megvalósítása tekintetében minősül jogutódnak,  
 
A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a bölcsődék és közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztés, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás 
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet alapján elnyert 
támogatással megvásárolt, 31 fő szállítására alkalmas, Temsa Prestij Super Deluxe 
gépjárműhöz (forgalmi rendszáma: LPT-362, forgalmi engedély száma: ET03506) 
kapcsolódó, a támogatási szerződésből fakadó fenntartási kötelezettség tekintetében a 
Társulás részleges jogutódja Rétság Város Önkormányzata.  A képviselő-testület kijelenti, 
hogy Rétság Város Önkormányzata kizárólag a 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet alapján elnyert 
támogatással megvalósult közösségi busz tekintetében minősül jogutódnak.  
 
A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Társulás a fenti két jogutódláson kívül minden 
más tekintetben jogutód nélkül szűnik meg. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulás, és a Szociális Szolgáltató 
Központ 2013. december 31.napjával történő megszüntetéséhez szükséges valamennyi 
intézkedés megtételére, és valamennyi dokumentum, jognyilatkozat aláírására. 
 
A képviselő-testület vállalja, hogy a Társulás és a Szociális Szolgáltató Központ 2013. 
december 31. 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 került – hozzájárulást biztosítja és a Társulás részére megfizeti. 
A képviselő-testület vállalja, hogy a Balassagyarmati Törvényszék 2.Mf.20.355/2013/4. 
számú ítélete alapján, valamint a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.M 
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258/2012/25 számú ítéletében előírt, munkaviszony jogellenes megszűntetéséből fakadó, 
Rétság Kistérség Többcélú Társulását terhelő összesen  6.666.850 Ft fizetési 
kötelezettséghez a tag önkormányzatok 2013. január 1-jei települési lakosságszáma 
arányában  Tolmács Község Önkormányzata 203.926 Ft pénzügyi hozzájárulást 
(pénzeszköz átadást) biztosít az Önkormányzat költségvetése terhére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen pénzügyi hozzájárulást a 
Társulás bankszámlájára szükség szerint átutalja. 
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
5. Napirend    Házi segítségnyújtás szakmai programja 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A szakmai programmal kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel, javaslat? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Lássuk el a feladatot okosan, hozzáértően, az ellátottak megelégedésére. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a házi 
segítségnyújtás szolgáltatás szakmai programját és azt, hogy az önkormányzat saját hatáskörben lássa el a 
feladatot, kérem kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

99/2013. (X.29.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Rétság 
Kistérség Többcélú Társulás fenntartásában működő Rétság Kistérség Szociális Szolgáltató 
Központ (továbbiakban: Szociális Szolgáltató Központ) által Tolmács település 
tekintetében ellátott házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladatot 2014. január 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 gondozót 
(házi segítségnyújtást ellátó alkalmazott) Tolmács Község Önkormányzata nem kívánja 
átvenni, az Önkormányzat a feladat ellátását az előírt szakmai képesítéssel rendelkező 
alkalmazott felvételével és foglalkoztatásával önállóan gondoskodik. 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete visszavonja és hatályon kívül 
helyezi a házi segítségnyújtás szakmai program elfogadásáról szóló 73/2013. (VIII.9.) 
képviselő-testületi határozatot és ezzel együtt a határozattal elfogadott házi segítségnyújtás 
szakmai programot.  
A képviselő-testület az előterjesztettek szerint elfogadja és jóváhagyja Tolmács Község 
Önkormányzata által végzendő házi segítségnyújtás szociális ellátás szakmai programját, 
melynek hatályba lépése 2014. január 1. 
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
6. Napirend    Népszavazás elrendelése és kitűzése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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A Jegyző Asszonnyal egyeztetve, ahogy az előterjesztésben írtuk, a népszavazás kitűzött időpontját február 2-ára 
javaslom, ezt szeretném javasolni a képviselő-testület felé. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Lesz addig még mit tenni. Nyomtatványokat előállítani, szavazatszámláló bizottsággal egyeztetni. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy a helyi népszavazás 2014. február 2-ára tűzzük ki, és elfogadja az előterjesztett határozati javaslatot, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

100/2013. (X.29.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 349.§ (1) bekezdés c) pontja alapján, a választási eljárásról szóló 
1997. évi C. törvény 141.§-ában foglaltak szerint Tolmács Községben az alábbi kérdés 
tekintetében elrendeli a helyi népszavazást: 
„Ön akarja-e, hogy Tolmács községben a 2013. április 22.ét megelőző utca nevei 
kerüljenek visszaállításra?” 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a népszavazást 2014. február 2. 
napjára tűzi ki. 

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozat közzétételéről intézkedjen. 
 

Határidő: 2014. február 2. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
7. Napirend    Alapítvány a Magyar Népi Kultúrájáért kérelme telephely létesítése iránt 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, hozzászólás? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A telephelyet Ők valahol bejegyeztetik, és nekünk kell biztosítani irodai helyiséget x napokon, ahol munkát 
tudnak végezni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem. Szeretnének pályázatot benyújtani, és elsődlegesen ez miatt kérik, hogy engedjük meg a telephely 
bejegyzést. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy az Alapítvány a Magyar Népi Kultúrájáért telephelyet létesítésen az önkormányzat épületében, és elfogadja 
a határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

101/2013. (X.29.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
„Alapítvány a Magyar Népi Kultúráért” megnevezésű alapítvány (székhely: 1112 Budapest, 
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Cirmos u. 8.) a Tolmács Község Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanban, a 2657 
Tolmács, Kovács Géza tér 13. címen telephelyet létesítsen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
8. Napirend    Dombóvári Dénes kérelme a Fekete patak feletti átjáró építéséhez történő hozzájárulás iránt 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kérelmező szeretne állatokkal foglalkozni, és a patakon szeretne egy hidat építeni, hogy a gabonáját el tudja 
szállítani a saját földjére a traktorral, és nem szeretné ezzel a szállításokkal az önkormányzati utakat terhelni. 
Nekünk ebből hátrányunk nem fog származni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az előterjesztés nagyon jó, de annyival szeretném kiegészíteni a határozatot, hogy az elkészült híd vagy átjáró a 
víz felfogására nem lehet alkalmas. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, ez jó ötlet! Először nekem is azt mondta, hogy egy gyűrűt berakna és kész. Mondtam neki, hogy az nem 
lesz jó, mert ha jön egy áradás, azon nem tud átfolyni a víz. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Hol szeretné pontosan csinálni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Régen volt egy erdősáv a Diósjenői határon, és a Fekete patakon ott akar egy átjárót csinálni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Most már tudom! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem a határozati javaslat jól van megfogalmazva és az alapján minket semmilyen felelősség nem terhel. 
Azt még javaslom belefoglalni, amit az Alpolgármester Úr javasolt. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy az előterjesztett határozati javaslat szerint az elhangzott kiegészítéssel hozzájáruljunk az átjáró építéséhez, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

102/2013. (X.29.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az e határozatban meghatározott 
feltételekkel hozzájárul ahhoz, hogy Dombóvári Dénes földtulajdonos kérelmező az 
önkormányzat tulajdonában lévő 0237 helyrajzi számú Fekete patak felett, a Tolmács 
0236/1 és a 0238/1 helyrajzi számú terület melletti részén, a kérelemhez csatolt térképészeti 
rajzon megjelölt helyen, Diósjenő és Tolmács községek határán lévő erdő után saját 
felelőssége és költsége terhére átjárót építsen. A képviselő-testület az átjáró építéséhez az 
alábbi feltételekkel járul hozzá: 
- jelen hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőt és építtetőt az építéshez szükséges 

egyéb engedélyek megszerzése és megléte alól,  
- az építkezés kizárólag az engedélyeknek és jogszabályi előírásoknak megfelelően 

történhet, 
- az építkezés kizárólag Dombóvári Dénes kérelmező felelőssége, ezzel kapcsolatban az 

önkormányzat semminemű felelősséget nem vállal, és az önkormányzatot semmilyen 
felelősség nem terheli, 
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- az építkezés a patak mederben és a patak melletti területen (védősávban) semminemű 
változást, beavatkozást nem eredményezhet,  

- az építési munkálatok során, vagy azt követően a felépített átjáró használata során 
esetlegesen okozott károkért Dombóvári Dénes felel, és köteles az okozott kárt 
haladéktalanul megtéríteni, és az eredeti állapotot helyre állítani 

- a felépítésre kerülő átjáró használatára a kérelmező Dombóvári Gábor nem részesül 
kizárólagos jogosultságra, az átjáró használata - a patakhoz hasonlóan - nem zárható el 
más személyek elől 

- az elkészült híd vagy átjáró a folyóvíz felfogására (gát) nem lehet alkalmas, a víz 
jelenlegi szabad folyását semmiféle módon nem korlátozhatja, nem akadályozhatja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kiépítésre kerülő átjáró műszaki 
tartalmára vonatkozó egyeztetéseket a kérelmezővel lefolytassa, egyezséget, megállapodást 
kössön, és e tekintetben az önkormányzat nevében eljárjon, nyilatkozzon, jognyilatkozatot 
aláírjon. 
 
Határidő: kérelmező igénye szerint 
Felelős: polgármester 

 
 
 
9. Napirend    Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az ÁNTSZ-től érkezett egy levél az óvoda közegészségügyi vizsgálatának eredményével kapcsolatban, melyben 
leírják, hogy a gyermek WC-k közötti válaszfalak mállanak, nem tisztántarthatók. A tornaszoba laminált 
padozata csúszós, balesetveszélyes.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez valóban így van, az én fiam a múlt héten esett el, és beverte a fejét. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mit csináljunk a parkettával? Csiszoltassuk föl? A lényeg az, hogy jövő nyáron saját költségvetésből megoldjuk, 
ezért javasoltam a költségvetési koncepcióba betenni az óvoda felújításra 2 millió Ft-ot. Ezt megírjuk az 
ÁNTSZ-nek. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Csúszásgátlós padlót kell a parketta helyére venni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem adtak rá határidőt? 
 
Torma Andrea jegyző 
Nem, nekünk kell intézkedési tervet készíteni, határidővel, és erről értesíteni őket. 
 
A képviselő–testület tudomásul vette a polgármester tájékoztatását. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kaptam egy e-mailt az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségtől, hogy november 16-24 között lesz az 
európai hulladékcsökkentési hét, és ehhez csatlakozzunk, szedjük össze a községben a szemetet. Hát mi ezen 
már túl vagyunk, és lesz sok közmunkásunk, akikkel a későbbiekben meg tudjuk oldani a szemét összegyűjtését. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Valóban 32-en lesznek? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jelenleg úgy néz ki, hogy 23-an, a többi nem vállalta a közmunkát. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Ez úgy néz ki, hogy Tolmácson nem lesz munkanélküli, mert mindenkit felvettünk, aki pedig nem vállalta a 
munkát, törlik a nyilvántartásból. 
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Torma Andrea jegyző 
Még két ember a szociális földmunka programhoz is kell. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azok már megvannak. 
A tolmácsi iskola küldött egy e-mailt, mely így szól: „Tisztelt Polgármester Úr! Az óvodás és iskolás gyerekek 
érdekében azzal a kéréssel fordulok Önhöz, illetve Önön keresztül a képviselő-testülethez, hogy lehetőség szerint 
biztosítsanak számunkra egy olyan fűtőtestet, amely megoldaná a logopédiai terem megfelelő hőmérsékletének 
biztosítását.” Tehát kérnek egy hősugárzót. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Van olyan, hogy logopédiai terem? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A hátsó iroda. Különben ott is van fűtés. Azt javasoltam az Évának, hogy intézze el a KLIK-kel, de azt mondta, 
hogy a KLIK semmit nem vesz nekik. Ha gondoljátok, vegyünk egy fűtőtestet. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az egész létesítményben van radiátor, mindenhol működik a fűtés. Vegyünk egy hőmérőt, hogy kiderüljön, 
valóban szükség van-e plusz fűtőtestre. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A továbbiakban leírja, hogy már beszerelésre került abba a helyiségbe egy plusz radiátor, de még így is hideg 
van, és a gyermekek egészségére való tekintettel kéri. Mennyi egy ilyen hősugárzó, 7-8 ezer forint?  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem is a hősugárzó, hanem a folyamatos energiafogyasztás!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A KLIK fizeti. 
 
Csehek József képviselő 
Vegyünk egy olajradiátort. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, veszünk egy olajradiátort! 
Más! A facebokon jött egy kérdés: „Az önkormányzatot kérdezném egy dologgal kapcsolatban. Ha szervezve 
lenne tavasszal gyümölcsfaültetés a kastélykertben, annak lenne valami akadálya? A régi öregedő gyümölcs és 
csak lombos fák helyett. Az alsó részre a kerítés és a járda közé attól függően, hogy mekkora mennyiségű fát 
tudnánk összekalapozni.” Ezt Dudás Gergely küldte, mármint a fiatalabbik. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Valamikor ott tényleg gyümölcsfák voltak. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Üzenjük a Dudás Gergelynek, hogy kalapozzon össze gyümölcsfát, és lehet ültetni! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó, megmondom a férjemnek! 
 
Csehek József képviselő 
A hangosbemondókra szokott lenni igény, és nincs egy meghatározott díj, amiért bemondom a kívánt szöveget a 
falu területén, ami 10 km. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tőlem kérdezte meg valaki, hogy egy bemondást mennyiért vállalunk. Én hirtelen azt mondtam, hogy biztos, 
hogy fizetnek érte az önkormányzatnál. 
 
Torma Andrea jegyző 
Ez jelenleg nincs szabályozva, úgy gondolom, rendeletet lehetne erre hozni.  
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mi alapján fizessenek? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Kilométerre lehet! 
 
Torma Andrea jegyző 
Az autón van a hangosbemondó, és külsősök is igénybe veszik? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azt is lehet, hogy egy bemondás 1.000 Ft. 
 
Csehek József képviselő 
Közérdekű bemondásért nem kellene fizetni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, átgondoljuk, és készítünk egy előterjesztést. 
 
 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta a napirendek tárgyalását. 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 
 

Dudásné Rudnai Krisztina 
képviselő 


