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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

15/2013.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2013. november 4-én 17.00 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 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszöntöm a megjelent képviselőket. 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 legyen.  
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirenddel kapcsolatban egyéb javaslata a Polgármesternek volt: A mai napon érkezett egy kérelem Tálas 
Patrik nevében, javaslom, hogy ez a kérelem is kerüljön megtárgyalásra. 
A javasolt napirendi pontokat a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag 
elfogadta. 
A képviselő-testület a következő napirendeket tárgyalja: 
 
Napirend  
 
1. Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
2. Rétság Általános Iskola jubileumi ünnepségének támogatására irányuló kérelem 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
3. A tolmácsi Nyugdíjas Klub támogatás iránti kérelme 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
4. A tolmácsi 082 helyrajzi számú földúton elektromos áram vezetéshez történő hozzájárulás 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
1. Napirend Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló önkormányzati  

rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért kellene módosítani a nemrégiben alkotott rendeletünket, hogy a nyugdíjas klub, és a rétsági iskola 
alapítvány kérelmét tudjuk támogatni, ugyanis az élő rendeletünk szerint reprezentációra nem lehet felhasználni 
a támogatást, és mind a két civil szervezet arra szeretné fordítani a támogatást. A rendelet tervezet felkerült a 
honlapunkra társadalmi egyeztetés céljából, de ez idő alatt észrevétel nem érkezett. Tehát el kellene döntenünk, 
hogy módosítsuk-e a rendeletünket. Kérdés, vélemény, hozzászólás? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Javaslom a módosítást. 
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További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért az 
előterjesztett államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló rendelet módosításával, és 
elfogadja az előterjesztett rendelet tervezetet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 15/2013. (XI.5.) 
önkormányzati rendelete 
 
az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
2. Napirend Rétság Általános Iskola jubileumi ünnepségének támogatására irányuló kérelem 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tudjátok, hogy miről van szó, már az előző testületi ülésre is kiment az előterjesztés. A döntést azért napoltuk el, 
mert reprezentációra kívánják felhasználni a támogatást. Javaslok 20.000 Ft támogatást nyújtani a Rétsági 
Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány részére, a jubileumi ünnepség megrendezéséhez. 
 
Hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy 
a Rétsági Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány részére 20.000 Ft támogatást adjunk az előterjesztett 
határozati javaslat szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

106/2013. (XI.04.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rétság Általános Iskola 2013. 
november 30-án tartandó 100 éves jubileumi ünnepségét egyszeri 20.000 Ft címzett 
támogatással támogatja. 
A képviselő-testület hozzájárul és engedélyezi, hogy az ünnepséghez támogatásként 
nyújtott ezen pénzeszköz átadás reprezentációs célú kiadásokra (vendéglátás) is 
felhasználásra kerülhet. 
A támogatás utólagos elszámolás mellett a támogatott bankszámlájára történő 
átutalással kerül kifizetésre. A támogatás folyósítása egy összegben történik. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az általános iskola 100 éves 
jubileumi ünnepségének megrendezéséhez nyújtott címzett támogatás összegét a 
Rétsági Általános Iskola Gyermekeiért Alapítványa bankszámlájára átutalja. 
A támogatás felhasználásának határideje: 2013. november 30.  
A támogatás felhasználásának önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti elszámolási 
határideje: 2014. december 31. 
 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: polgármester 
 
 

 
3. Napirend      A tolmácsi Nyugdíjas Klub támogatás iránti kérelme 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést, 80.000 Ft-ot szeretnének kapni nyugdíjas találkozó céljára, amivel majd el kell 
számolniuk. 



Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  15/2013.(XI.4.) jegyzőkönyv 

 3

Dudás Gergely alpolgármester 
Kapják meg a támogatást. 
 
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 a Tolmácsi Nyugdíjas Klub 80.000 Ft támogatást kapjon, és elfogadja a határozati javaslatot, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

107/2013. (XI.4.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartáson kívüli 
forrás átadásáról és átvételéről szóló 13/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) 
bekezdés c) pontja alapján a tolmácsi Nyugdíjas Klub részére egyszeri 80.000 Ft 
támogatást nyújt nyugdíjas találkozó céljára. A támogatás utólagos elszámolás mellett a 
támogatott képviselőjének, Dávid Imréné részére készpénzben kerül kifizetésre. A 
támogatás kifizetése egy összegben történik. 
A támogatás felhasználásának határideje: 2013. december 31.  
A támogatás felhasználásának a hivatkozott önkormányzati rendeletben foglaltak 
szerinti elszámolási határideje: 2014. január 31.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatásra vonatkozó, az e 
határozatnak megfelelő támogatási megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: 2013. november 8. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
4. Napirend      Tálas Zoltán Patrik közművesítés kérelme 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérelem érkezett kiskorú Tálas Patrik törvényes képviselőjétől, hogy a Tolmács 082 helyrajzi számú 
földterületen szeretnék az elektromos áramot elvezetni a kérelemben jelölt területéhez, és a földúton kerülne 
elhelyezésre a légvezeték és az oszlopok, vagy a földkábel. Kéri az önkormányzat hozzájárulását, hogy ez 
megtörténhessen. Saját költségen áll mindent, csak a hozzájárulásunkat kéri. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Járuljunk hozzá úgy, hogy munkák úgy legyenek elvégezve, ahogy a szakhatóságok szakmai útmutatásuk 
alapján előírják. Minden költséget vállaljanak be. 
 
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 a kiosztott határozati javaslat szerint hozzájáruljunk az elektromos áram önkormányzati földúton történő 
vezetéséhez, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

108/2013. (XI.4.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Tolmács 
083/2 helyrajzi számú ingatlan elektromos áram ellátásának biztosításához az 
Önkormányzat tulajdonában lévő 082 helyrajzi számú földút a szükséges mértékben – 
oszlopok és légvezeték elhelyezés, földkábel kiépítése, mérőóra elhelyezése – igénybe 
vételre kerüljön. A képviselő-testület az áramellátás biztosításához szükséges eszközök 
önkormányzati földúton történő elhelyezéséhez a következő feltételekkel járul hozzá: 
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− a földútra elhelyezésre kerülő eszközök (oszlopok, mérőóra, stb.) nem 
akadályozhatja a földúton való közlekedést, a földút rendeltetésszerű 
használatát, a mezőgazdasági munkagépek földúton való közlekedését, 

− az áramellátást biztosító eszközök kizárólag a közszolgáltató szakmai előírásai 
szerint, a szükséges engedélyek birtokában, az engedélyeknek megfelelően 
helyezhetők el a földúton, 

− az építési munkálatok során a földúton esetlegesen okozott károkért kérelmező 
felel, és köteles az okozott kárt haladéktalanul megtéríteni, és az eredeti 
állapotot helyre állítani, 

− az elektromos áram biztosítását szolgáló kivitelezési munkálatok tekintetében 
az önkormányzat semminemű költséget nem vállal, az ezzel kapcsolatban 
felmerülő mindennemű költség a kérelmezőt, illetve a közszolgáltatót terheli, 
megegyezésük szerint. 

 
Határidő: kérelmező igénye szerint 
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. 
 
 
 

Hámori Imréné 
képviselő 


