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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

16/2013.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2013. december 4-én 18.00 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 
 
Távol: Hámori Imréné képviselő 
 
Meghívottként jelen van:  Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
 
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 Csehek József képviselő legyen. 
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirenddel kapcsolatban egyéb javaslata a Polgármesternek volt: 8. napirendnek javaslom felvenni a rétsági 
rendőrkapitány kinevezésének véleményezését, és így az ”Egyebek” lenne a 9. napirend. Van esetleg valakinek 
egyéb javaslata? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
9. napirendként javaslom megtárgyalni a polgármester tiszteletdíjának kérdése, és 10. napirend legyen az 
”Egyebek”. 
 
A javasolt napirendi pontokat 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. Tájékoztató Tolmács Község Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
3. A közterület használati díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
4. A képviselő-testület 2014. évi munkaterve 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

5. Közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó szerződés 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
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6. Viziközmű Társulás bankszámla-vezetési díj átvállalása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

7. Karácsonyi szaloncukor ajándékozás a tolmácsi háztartások számára – szóbeli megbeszélés 
 
8. Rétsági rendőrkapitány kinevezésének véleményezése 
 
9. Polgármester tiszteletdíjának kérdése 
 
10. Egyebek 
 
 
 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Látjátok, hogy a pályázati pénzből megvalósuló beruházások milyen ütemben haladnak. Remélhetőleg az idén 
befejeződnek a felújítások, és február végére – az elszámolás után – a számlájukra kerül a pénz, és vissza tudják 
utalni az önkormányzat számlájára a kölcsönt. 
Tolmácson is megalakult az agrárkamarai bizottság, elnökének Szarka Miklóst választották meg a kamarai 
tagok. A bizottsági tagok: Drajkó Endre, Dudás Gergely, Dudoli Ferencné, és jómagam Hajnis Ferenc. Ezt az 
elnök úr írásban, hivatalosan is bejelentette az önkormányzat felé. 
November 1-jétől beindult a téli közfoglalkoztatás, és 27 fő dolgozik jelenleg nálunk április végéig. December 1-
jétől majdnem mindenki képzésen vesz majd részt, kivéve 4 asszonyt. A férfiak kisgépkezelői tanfolyamra 
járnak, amit a hivatal tárgyalótermében tartanak, az asszonyok házi betegápoló, illetve kulturális 
rendezvényszervező tanfolyamon 3-3 fő, és 2 fő vesz részt alapkompetencia képzésen, ami Rétságon lesz. Ha 
vége a tanfolyamoknak, ismét nálunk fognak dolgozni közmunkán. Itt a közösségi ház nagytermét is bérbe adtuk 
oktatásra. Itt a betanított parkgondozóknak lesz az oktatása. Van még 2 fő szociális földmunka programos 
foglalkoztatottunk is, akik szintén november 1-jével kezdték a munkát és június végéig lesznek foglalkoztatva. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tolmácsiak közül senki nem szeretett volna parkgondozó tanfolyamra menni? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
A helyi munkanélküliek össze lettek hívva egy tájékoztatóra a szerződés megkötését megelőzően. A részvételi 
arány az összes létszám talán fele volt, a munkaügyi központ nyilvántartását alapul véve. Tájékoztatást kaptak, 
hogy milyen lehetőségek vannak, milyen tanfolyamok indulnak, és milyen helyszínekkel valósulnak meg. 
Előfeltétel volt, hogy bizonyos létszám elérése esetén indulhat egy-egy tanfolyam helyben is. Így sikerült a 
kisgépkezelői tanfolyamot ide szervezni. Parkgondozói tanfolyamra Tolmácsról nem jelentkezett senki. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Köszönöm. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény  nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend Tájékoztató Tolmács Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának 

háromnegyed-éves helyzetéről 
 

 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e kérdés az előterjesztett anyaggal kapcsolatban? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az óvoda felújítására van egy szép összeg, amit magánszemélytől kaptunk. Ezt illene megköszönünk! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Valóban, az iskola felújításához ajánlottak fel összeget. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Ezt valamivel köszönjünk meg! Én most nem akarom kitalálni, hogy milyen úton-módon.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én már kétszer is megköszöntem az illetőnek telefonon. Kiírhatjuk a honlapunkra is, mert nem mondta, hogy ne 
említsük a nevét. 
 
Torma Andrea jegyző 
Ezt meg kell kérdezni tőle, hogy hozzájárul-e, hogy a neve nyilvánosságra kerüljön. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Igen, a személyiségi jogok miatt. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tolmácson szerintem még ilyen összeget nem ajánlott fel magánszemély semminek a felújítására! 
Van itt még egy olyan, hogy 101.000 Ft a kastély kaszálása miatt. Ez halasztott, vagy büntetésből jött? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Ezt pontosan nem tudjuk, kaptunk egy ilyen összeget, feltehetőleg volt egy ilyen követelésünk és most 
megkaptuk a bírósági eljárás eredményeként. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Három éve valamiért pereskedtünk, hogy hogy néz ki, és valakivel levágattuk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor derült ki, hogy ilyen összeget fogunk kapni, amikor megnyertük a kastély pert. Emlékszem rá, hogy 
egyszer összeszámoltuk, hogy körülbelül mennyi pénzt költöttünk a kert kaszálására, és szerintem ezt a 
követelésünket bevitte az Ügyvéd Úr a perbe, és most ezt kaptuk meg. 
A háromnegyed-éves gazdálkodásunkról el lehet mondani, hogy jól gazdálkodtunk. Jelenleg a 
számlaegyenlegünk 19.300.000 Ft. Valamit nagyon jól csinálunk! Erre büszkének kell lennünk! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Orvosi ügyeletre van 165.000, sportegyesületre 250.000, az alapítványunk támogatása 139.000, a rendőrségnek 
adtunk 50.000 Ft-ot, a nyugdíjas klubnak 50.000 Ft-ot, a farsangot megcsináltuk 20.000-ből. Én a polgárőrségnél 
keveslem az 50.000 Ft-os támogatást! Ők minden közösségi rendezvényünkön ott vannak.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem is kell rendezvény, elég, ha csak a mindenszenteket nézzük! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen, én ezt az összeget keveslem! 
 
Csehek József képviselő 
Az alapítványtól is kapott a polgárőrség 50.000 Ft-ot, mert kértünk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Amúgy meg vagyok elégedve a beszámolóval, főleg, hogy nőtt a tartalékunk! Akik azokat a leveleket, 
röpcédulákat írogatják, nekik csak annyit tudok mondani, hogy örüljenek, mert az élet adhat olyan váratlan 
kiadást, amire senki nem számít, – volt egy földrengésünk is – vagy lehet egy olyan viharkár, hogy több ház is 
megsérülhet, és lesz egy olyan megtakarításunk, amihez hozzá lehet nyúlni. Az lenne a rossz dolog, ha egy 
fillérünk se lenne! 
 
Torma Andrea jegyző 
Ha úgy gondolja a képviselő-testület, hogy plusz támogatást kíván nyújtani a polgárőrségnek, akkor vagy a 
Polgárőrségnek kell kérelmeznie a támogatást, vagy a költségvetésbe be kell építeni, előirányozni konkrétan az 
Ő részükre a támogatást, és akkor az alapján lehet nekik támogatást adni. Tehát ha a testület még idén szeretné 
kiegészíteni a támogatásukat, akkor most van itt az a lehetőség, a következő napirendnél, hogy a költségvetés 
módosítása során ez a támogatás beépítésre kerüljön a költségvetésbe. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó! 
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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 elfogadja az 
önkormányzat 2013. évi ¾ éves beszámolóját 76.917 ezer Ft bevételi és 62.972 ezer Ft kiadási főösszeggel, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

109/2013. (XI.4.) képviselő-testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi 
háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 
A képviselő-testület a költségvetés háromnegyedévi teljesítését 76.917 e Ft bevétellel; - 
ezen belül: 

saját működési bevétel    6.708 e Ft, 
közhatalmi bevétel   10.418 e Ft, 
támogatási bevétel   57.944 e Ft, 
működési célú pénzeszköz átvétel          60 e Ft, 
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel       50 e Ft, 
támogatási kölcsönök bevétele     1.659 e Ft, 
előző évi költségvetési kiegészítés         78 e Ft 

jóváhagyja. 
 
A költségvetés háromnegyedévi teljesítését 62.972 e Ft kiadással; - ezen belül: 

működési kiadás     25.070 e Ft, 
 - ebből:  személyi jellegű kiadás   7.979 e Ft, 

munkaadó járulékai   1.432 e Ft, 
dologi kiadás  14.970 e Ft, 
egyéb folyó kiadások      689 e Ft, 

társadalom- és szociálpolitikai juttatások   4.743 e Ft, 
ellátottak juttatásai          80 e Ft, 
felhalmozási kiadások      4.584 e Ft, 
pénzügyi befektetés kiadásai          11 e Ft, 
támogatásértékű pénzeszköz átadás   10.736 e Ft, 
végleges pénzeszköz átadás működési céllal      754 e Ft, 
támogatási kölcsön nyújtása     1.406 e Ft, 
Tolmács-Bánk Óvoda intézményfinanszírozás 15.588 e Ft 

jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    - 
 

 
 
2. Napirend          Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor itt lehet javaslatot tenni a polgárőrség plusz támogatására. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor én javaslom a plusz támogatást. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mennyire gondoltál? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem gondoltam konkrét összegre. 
 



Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  16/2013.(XII.4.) jegyzőkönyv 

 5

Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor nekem van egy javaslatom. Beszéltem a sportklub elnökével a pályázatokkal kapcsolatban, aki elmondta, 
hogy a jobbra-ballra utalgatások miatt a leemelt banki költségek miatt mínuszban van a számlájuk. Tehát azt 
javaslom, hogy a sportolóknak és a polgárőségnek is 50-50 ezer Ft-ot adjunk. A nyugdíjasok most kaptak. Mit 
szóltok hozzá? 
 
Csehek József képviselő 
Jó. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Klári, akkor ezt kérjük átvezetni még. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Akkor a működési célú pénzeszköz átadás növekszik még 100.000 Ft-tal, és a tartalék csökken 100.000 Ft-tal. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja önkormányzatunk 2013. évi költségvetésének előterjesztett módosítását, kiegészítve az elhangzott 
javaslattal, hogy a tartalék terhére 100.000 Ft-tal növekszik az államháztartáson kívüli szervezet, nevezetesen a 
Polgárőr Egyesület és a Sport Egyesület részére nyújtott pénzeszköz átadás összege, 50-50 ezer Ft-tal, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 16/2013. (XII.5.) 
önkormányzati rendelete 
 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 

 
3. Napirend      A közterület használati díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Javaslat, kérdés, vélemény, észrevétel? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én úgy emlékszem, hogy ebben már döntöttünk az idén, hogy nem emelünk. 
 
Torma Andrea jegyző 
Valóban, februárban döntöttetek az idei díjról, majd augusztusban a filmforgatási díj bevezetéséről volt egy 
módosítás, és most a 2014-es díjakról lehet dönteni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kérdés az, hogy akarunk-e változtatni rajta? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én nem változtatnék rajta! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én sem! Ne emeljünk díjat, akkor viszont határozatot hozunk erről. 
 
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 2014. évre vonatkozóan nem módosítjuk a közterület használati díjat, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
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A képviselő–testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

110/2013. (XII.4.) Képviselő – testületi határozat 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a közterület használati díj felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést és rendelet-tervezetet, melynek eredményeként úgy döntött, hogy 2014. 
évre nem kívánja módosítani a közterület használati díjakat, vagyis nem kívánja 
módosítani a közterület használatáról szóló 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendeletet, 
illetve annak a közterület használati díjak mértékét meghatározó mellékletét, így a 
rendelet módosításaként előterjesztett rendelet-tervezetet a képviselő-testület nem 
fogadja el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
4. Napirend      A képviselő-testület 2014. évi munkaterve 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e hozzászólás, kérdés, javaslat? 
 
Hozzászólás, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
előterjesztésben szereplő 2014. munkatervet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

111/2013. (XII.4.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztett 2014. évi 
munkatervet a javaslat szerint elfogadja. 
 
Határidő:  2014. év folyamán 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
5. Napirend      Közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó szerződés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést. Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ezt nem igazán értem! Miről szól ez? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olyan rendeletet kell alkotnunk, mint a szemétszállítás kérdésében. A nem csatornában gyűjtött szennyvíz 
elszállításáról közszolgáltatást kell szerveznünk, és erről kell rendeletet alkotnunk, hogy hogy szállítják el, hova 
szállítják, és mennyiért, stb. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mi közünk hozzá, hogy egy magánszemély kit hív ki szippantani? 
 
Torma Andrea jegyző 
Ugyan az, mint a szemétszállításnál, hogy a törvény előírja, hogy önkormányzat által megszervezendő 
közszolgáltatásról van szó.  
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó, az meg van, hogy a szemetet ki viszi el, de a szippantásnál bárkit hívhatunk. 
 
Torma Andrea jegyző 
Miután megalkotjuk a rendeletet, nem lehet akárkit, csak akit a képviselő-testület közszolgáltatóként kijelöl. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ki kell jelölnünk valamelyik céget, akinek ez a feladata lesz, hogy elszállítsa Tolmácsról a szennyvizet. 
Javaslom, hogy közbeszereztessünk meg, hogy a legolcsóbb és legjobb feltételeket nyújtó szolgáltatót tudjuk 
kiválasztani. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Megint lesz itt akkora felháborodás! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez azt jelenti, hogy a szennyvíz elszállításánál fix tarifák lesznek? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Most is van, mert akivel mi szoktunk szippantatni, az 3.000 Ft/m3 áron viszi el. 
 
Torma Andrea jegyző 
Igen, majd az erről szóló rendeletben meg kell határozni a díjat is. De ehhez ki kell választani a szolgáltatót, 
hogy tudjuk, mennyiért tudja biztosítani ezt a szolgáltatást. A fő kérdés most az lenne – mert az, hogy 
közbeszerzést kell lefolytatnunk, szerintünk egyértelmű – hogy mennyi a közbeszerzés értéke, vagyis hogy 
milyen közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk. Ha a 3.000 Ft/m3 díjjal és a településen elhasznált 
vízmennyiséggel kalkulálunk, akkor az 78.000.000 Ft-os közszolgáltatói értéket mutat, ami azt jelentené, hogy 
közösségei eljárásrendet kell alkalmazni a közbeszerzési eljárás során. A közbeszerzésnek két formája van, van a 
nemzeti, ami Magyarországon belül kerül meghirdetésre, és a közösségi, ami pedig EU-s szinten. Azt kellene 
eldönteni, hogy mi a reális érték. Úgy gondolom, hogy a 78 millió forint nem reális, és túlzás lenne közösségi 
eljárás rend szerint lefolytatni az eljárást. Mi lehet a reális érték? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Kötelező egyébként ez? 
 
Torma Andrea jegyző 
2013. január 1-jétől igen. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ebből lesznek problémák, mert nem egyformák az emésztők. 
 
Torma Andrea jegyző 
Nem a mérettel van itt probléma, mert akinek kisebb, az többször hívja ki, és egyszerre kevesebbet szállíttat.. 
Inkább az a gond, hogy nem zárt rendszerű az emésztők többsége, és így nem jelentkezik az a 26 ezer m3 
vízfogyasztás a szennyvízben. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Emésztő nem lehet, csak tároló. Az emésztő neve ki van törölve, akik azt használnak, azokra környezetterhelési 
díjat szabnak ki. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ahol csatorna van, de nálunk nincs. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Mindenhol csak zárt rendszerű szennyvíztárolóba lehet a szennyvizet gyüjteni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez így van, az enyém is így készült. 
 
Torma Andrea jegyző 
Kérném a testületet, hogy kalkulálja ki, vagy becsülje meg, hogy itt a településen mi lenne az a reális érték-
nagyságrend, amekkorát ez a szolgáltatás képvisel, és hogy milyen eljárásrendet alkalmazzunk? A 290.000 Ft 
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közbeszerzési díj a nemzeti és az egyszerűsített eljárásrendre vonatkozik. Ez lenne az a tárgyalásos eljárás, 
amikor három potenciális ajánlattevőt kiválasztunk, és őket megkeressük, hogy adjanak ajánlatot. Ezt az eljárást 
25.000.000 Ft-ig lehet alkalmazni. 25 millió felett 30 millió felett nyílt eljárásban meg kell hirdetni a 
közbeszerzést a közbeszerzési értesítőben, és az pályázik rá, aki akar. A harmadik kategória a 35 millió forint 
feletti szolgáltatás, amikor közösségi eljárás rend szerint kell lefolytatni a közbeszerzést. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt nem szeretnénk, mert nincs annyi ez a szolgáltatás, az biztos. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
De mi alapján mondjuk meg, hogy mennyi lehet? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Gyakorlatilag van 200 ingatlan, havi egy szippantás. Így nem lehet? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
300 ingatlanunk van. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Akkor 300. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szerintem kéthavi szippantást vegyünk! Nem mindenkinél kell havonta. 
 
Torma Andrea jegyző 
Ha alá akarjuk támasztani a számítást, akkor csak ezzel tudunk számolni, hogy 26.000 m3 víz fogy el és 3.000 
Ft/m3 az elszállítása a szennyvíznek, és az 78.000.000 Ft. Ha mindenkinél zárt szennyvíztároló lenne, akkor 
körülbelül ennyi lenne. Vagy meg lehet kérdezni a mostani szolgáltatót, hogy mennyi bevétele keletkezett 
Tolmácsról a szennyvíz szippantásból. De hogy az is mennyire vehető alapul? Mikor tudjuk, hogy sokan feketén 
szállíttatnak. Az meg szerintem túl alacsony összeg lenne, amit ő hivatalosan megadna. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez egy kicsit hamis! Van locsolás, meg autómosás, állattartás! 
 
Torma Andrea jegyző 
Az szerintem minimális. De mégis, mennyi? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Vegyünk le 10 %-ot a vízfogyasztásból! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Az is nagyvonalú, szerintem. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Szerintem még többen is lehetne! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Még akkor is a felső érték felett van. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezt a döntést meddig lehet elhúzni? 
 
Torma Andrea jegyző 
Már működnie kellene a közszolgáltatásnak! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én ezt a falugyűlés elé is beterjeszteném, hogy ne érjen minket az a vád, hogy megint az emberek tudta nélkül 
döntünk. Tudom, hogy ez országosan van elrendelve, de ezt nem érti meg mindenki, aki nincs itt!  
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Torma Andrea jegyző 
El lehet mondani, hogy lesz egy ilyen, de március-április előtt nem fogjuk még tisztán látni a feltételeket. Mire a 
közbeszerzés lebonyolódik, a rendelet-tervezetet véleményeztetni kell a környezetvédelmi felügyelőséggel, és 
mire rendelet lesz belőle, hónapok fognak eltelni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Társadalmi egyeztetés is lesz erre vonatkozólag. Sajnos ezt szabályoznunk kell. Nem mi találtuk ki! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én erről kérnék egy anyagot, hogy ezt nekünk milyen törvény alapján kell meghoznunk. 
 
Torma Andrea jegyző 
Benne van az előterjesztésben: 1995. évi LVII. törvény írja elő. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jó, akkor otthon meg tudom nézni! Én erről tájékoztatni akarom az embereket a közmeghallgatáson. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez hasonlót fog jelenteni a lakóknak mint a szemétszállítás? Teljesen mindegy, hogy ki hányszor szippantat egy 
évben? Lesz éves díja? 
 
Torma Andrea jegyző 
Nem, nem átalánydíj lesz, hanem eseményhez, tehát szippantáshoz kapcsolódóan kell fizetni, viszont gondoltam 
arra, hogy esetleg elő lehetne írni, hogy minden ingatlannak évente legalább egyszer kötelező. Akkor legalább 
annyit nyerünk, hogy ennyivel kevesebb lesz kiengedve a szabadba, mert akkor legalább évente egyszer 
mindenki elvitetné. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az marad, hogy amennyit szippantat, annyiszor fizet. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
A lényege az, hogy azzal kell szippantatni, akit az önkormányzat kiválaszt. 
 
Torma Andrea jegyző 
Az lesz leszabályozva, hogy például ki, hova viheti üríteni a szennyvizet, mennyi a szolgáltatás díja, hogy igény 
esetén hány napon belül kell kijönnie a szolgáltatónak, megszabhatjunk, hogy minden ingatlannak legalább 
évente egyszer igénybe kell venni a szolgáltatást. Ahol ilyen problémás a szennyvíz kérdés, mint itt, én azt 
gondolom, hogy az évi egyszeri szippantást jó lenne előírni, és annyival is kevesebb szennyeződést engednek ki! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A szolgáltató az évi egyszeri alkalmat így is, úgy is le fogja mindenkinek számlázni. 
 
Csehek József képviselő 
Ahol nincs vezetékes víz, és esetleg emésztő sem? Mert ilyen is van. 
 
Torma Andrea jegyző 
Ezt a kérdést is majd a rendelet alkotáskor kell rendezni és szabályozni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Diósjenőn úgy van, hogy a falu átlagát veszik. Sőt, még kötelezik a tulajdonost, hogy a belső vízellátó 
rendszerére lezárható vízórát szereltessen föl. 
 
Torma Andrea jegyző 
Ez helyileg leszabályozandó kérdés. Akinél be van vezetve a vezetékes víz, az sem a vízfogyasztása alapján fog 
fizetni, mert ez nem úgy működik, mint a csatorna, vagy a talajterhelési díj, hogy a fogyasztott víz alapján kell 
fizetni. Itt nem nézzük, hogy mennyi vizet használ, mert elvileg, ha megtelik a gyűjtőgödre, hívnia kell a 
szolgáltatót. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Gondolkozzunk azért ezeken a dolgokon, hogy majd mi legyen leszabályozva a rendeletben, bár az még odébb 
van. Most azon kell agyalnunk, hogy mennyi lehet a közbeszerzés értéke? Ha 78 millióra jön ki, akkor nem 
290.000-be fog nekünk kerülni, hanem sokkal többe, az biztos. 
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Torma Andrea jegyző 
Tehát most az a lényeg, hogy meg kell határoznunk egy értéket, egy kalkulált értéket, hogy ez a szolgáltatás 
milyen érték lehet. Az alapján kell lefolytatni a közbeszerzési eljárást. Úgy gondolom, hogy ez az érték 
meghatározás nem lehet „hasraütés” szerű, mert valami alátámasztható számításra kell, hogy épüljön. Az nem 
becsült érték, hogy azt mondom, hogy úgy gondolom, hogy biztos 25 alatt van, mert azt az eljárást akarom 
lefolytatni. Így gondolom. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A 26.000 m3 vízből ki kell venni az óvodát, iskolát, mert azt az önkormányzat fizeti, az nem a lakosság 
fogyasztása. 
 
Torma Andrea jegyző 
Ott is kell szippantatni, és a közszolgáltatónak ugyanúgy bevétele, mindegy, hogy ki fizeti. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én abból indulnék ki, hogy van 26.000 m3-es fogyasztása a falunak, abból levesszük a 10%-ot locsolásra, 
egyébre, ami nem kerül a szennyvízbe. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
15 %-ot vegyünk le. 
 
Torma Andrea jegyző 
Semmit nem érünk vele! Még a felével sem! Akkor is 35 millió felett van. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A 26.000 m3-ben benne van az Erdőkémia is, nem tudhatom, hogy mennyit használtak el! 
 
Torma Andrea jegyző 
De annak ugyan úgy kell szippantatni, gondolom. Ezt úgy kell felfogni, mint a szemétszállítást. A Zöld Hídnak, 
mint közszolgáltatónak Tolmács településről van évente mondjuk 50.000.000 Ft bevétele, de abba benne van az 
is, hogy az óvodától is elviszi, igaz, hogy mi fizetjük, az Erdőkémiától is elviszi, igaz, hogy az Erdőkémia Kft. 
fizeti, meg a magánszemélytől is elviszi. A szennyvíz is így lesz. Lesz egy közszolgáltató, aki ellátja a szennyvíz 
elszállítását, és az e lfogja vinni az óvodából, amit az önkormányzat fizet, de neki ugyan úgy bevétel! El fogja 
vinni az Erdőkémiából, és nála az is ugyan úgy bevétel. Ha csak Erdőkémiánál nem tudjuk, hogy mennyi az a 
vízmennyiség, ami mondjuk a termékeibe kerül, mert annyival kevesebb kerül a szennyvízhez. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Elvileg teljesen mindegy, hogy a 26.000 m3-t ki használta el. 
 
Torma Andrea jegyző 
Azt kell most meghatározni, hogy a közszolgáltatónak mennyi lehet a bevétele ebből, mert az alapján kell 
lefolytatni a közbeszerzést. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nekünk 26.000 m3-t igazolt le éves vízfogyasztásnak a DMRV Zrt. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mi van akkor, ha 1.500 Ft/m3 áron viszi? Akkor csak a fele. 
 
Torma Andrea jegyző 
Hát ez attól függ, hogy a közbeszerzés során milyen ajánlat érkezik. bár nem igen hiszem, hogy olyan nagyon 
olcsó lenne. De ezt most még nem tudjuk megmondani, most csak a jelenlegi árral tudunk számolni. A 
közbeszerzést az alapján kell lefolytatnunk, hogy mire becsüljük ezt a bevételt. Ha ezt alá tudjuk támasztani 
valamivel, mondjuk, hogy Balassagyarmaton 1.500-ért viszi el, aki ott nyert közbeszerzést – mondjuk - akkor az 
esetleg már alapul vehető.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A tények, azok tények, ezeken nem tudunk változtatni. A tavalyi adatok alapján számoltunk. Ennyi víz fogyott, 
ennyiért viszik el m3-ét, ez 78 millió forintra jött ki! Azt mondom, hogy írjuk ki így a közbeszerzést, és a Valar 
Bt. nem 290.000 Ft-ét fogja lefolytatni az eljárást, hanem majd megmondja, hogy mennyiért! Lehet, hogy azt 
fogja mondani, hogy 500.000 Ft-ért csinálja, mert ez nagy közbeszerzés! 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A környéken nincs olcsóbb szippantós? Lehet, hogy valaki kevesebbért szippant. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A környéken nincs más! Rétságon már rég nincs. 
 
Torma Andrea jegyző 
Nincs, vagy nincs engedélyük, vagy nem akarnak vele foglalkozni.  
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
A Nyugat Nógrád Vízmű olyan árat mondott, hogy még csak véletlenül se hívd őket! Két ember kell, egy 
gépkocsivezető és egy kísérő, 5.000 Ft az óradíjuk, ezen felül van még kilométer felár – azt már nem tudom, 
hogy pontosan mennyi, de minimum 30 Ft/km - plusz a szennyvíz elhelyezés díja. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt javaslom, hogy induljunk ki 78 millióból és ez alapján közbeszereztessünk. A rendeletet pedig úgy 
csináljuk meg, hogy a lakosságnak jó legyen! 
 
Torma Andrea jegyző 
A rendelettel csak akkor kezdhetünk el foglalkozni, ha lezárult a közbeszerzés és kiválasztásra került a 
közszolgáltató. Jelenleg még arra sem kaptunk választ a felügyelőségtől, hogy melyik telepet jelöli ki, hova 
kerüljön elhelyezésre a szennyvíz.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
El lehet mondani a hétfői falugyűlésünkön, hogy sajnos ilyen rendeletet kell majd hoznunk és nem mi találtuk ki. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A környékben már csak Tolmácson nincs csatorna, itt gond a szippantás! 
 
Torma Andrea jegyző 
Nem. Ezzel mindenhol kell foglalkozni, mert ahol van csatorna, ott sem biztos, hogy mindenki rá van kötve, és 
azokra is ez vonatkozik. A határozati javaslat annyiban módosulna – ha elfogadjátok a polgármester javaslatát - 
hogy nem a nemzeti, hanem a közösségi eljárást kell lefolytatni, és kikerül belőle a „legalább három ajánlatevő 
felhívásával” mondatrész. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mindenki értette? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen. 
 
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 nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére a szolgáltató kiválasztásához a 
közbeszerzést a közösségi eljárásrend szerint folytassuk le, és az eljárás lefolytatásával megbízzuk a Valar Bt-t, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

112/2013. (XII.4.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására vonatkozóan, a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően 
közösségi eljárásrend szerint közbeszerzési eljárást folytat le. A képviselő-testület a 
közbeszerzési eljárás lefolytatására megbízza a Valar Bt-t (2096 Üröm, Boglárka utca 
11.). A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közbeszerzési eljárás 
lefolytatására vonatkozó szerződés aláírására, és az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok 
megtételére. 
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Határidő:  2014. április 30. 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
6. Napirend      Viziközmű Társulás bankszámla-vezetési díj átvállalása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Eddig minden évben átvállaltuk ezt a költséget, javaslom az idén is. 
 
Hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy 2014. évben is átvállaljuk a viziközmű társulás bankszámla vezetési díját, és az esetlegesen felmerülő 
költségeket, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

113/2013. (XII.4.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a Tolmácsi Víziközmű, Csatornamű 
Vízgazdálkodási Társulat 2014. évi bankszámla vezetési díját, és az esetlegesen 
felmerülő egyéb költségeket átvállalja, és a szükséges fedezetet az Önkormányzat 2014. 
évi költségvetésében biztosítja. 

 
Határidő: 2014. év 
Felelős: polgármester 

 
 
 
7. Napirend      Karácsonyi szaloncukor ajándékozás a tolmácsi háztartások számára – szóbeli megbe- 
                         szélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez be van építve a költségvetésbe, igazság szerint nem is kellene tárgyalnunk, de benne van az idei 
munkatervünkbe, hogy tárgyaljuk. 
 
Torma Andrea jegyző 
A jövő évi munkatervből ezt a napirendet már kivettük. Jövőre nem fogunk erről külön napirend keretében 
dönteni, hanem elegendő a költségvetésben biztosítani ennek fedezetét. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az idén is zselés lesz? 
 
Csehek József képviselő 
Igen. 
 
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 ajándékozzuk meg a lakosságot szaloncukorral, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

114/2013. (XII.4.) Képviselő – testületi határozat 
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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 
vásárolja meg a település lakosságának karácsonyi megajándékozásához szükséges 
mennyiségű (háztartásonként kb. 0,4 kg) szaloncukrot, és gondoskodjon a település 
háztartásai számára történő szétosztásról. 
 
Határidő: 2013. december 23. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
8. Napirend      Rétsági Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A megyei rendőrkapitány értesítése ma érkezett, hogy a rétsági rendőrkapitányság élére Belovai Róbert 
r.őrnagyot kívánja kinevezni, és azt kéri, hogy véleményeztessem a képviselő-testülettel. Körbeadtam a levelet, 
elolvastátok. Kérem a véleményeket! 
 
Csehek József képviselő 
Tolmácsi! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Semmilyen gondunk nem volt eddig vele! További erőt, egészséget! 
 
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 támogassuk Belovai Róbert r.őrnagy rendőrkapitányi kinevezését, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

115/2013. (XII.4.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság 
Rendőrkapitányság vezetői feladatainak ellátására javasolt Belovai Róbert r.őrnagy 
kinevezésének kérdését. 
A képviselő-testület – tekintettel Belovai Róbert ismertetett szakmai pályafutására, a 
képviselő-testület által ismert szakmai munkájára, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitány 
szakmai véleményére, valamint a jelölt helyismeretére – támogatja Belovai Róbert 
Rétság Rendőrkapitányságnál történő vezetői kinevezését. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről írásban 
értesítse a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét. 
 
Határidő: 2013. december 25. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
9. Napirend      Polgármester tiszteletdíjának kérdése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Átadom az ülés vezetését az alpolgármester úrnak, és én érintettségem okán kivonulok! 
 
Hajnis Ferenc polgármester elhagyta az üléstermet 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tisztelt Képviselő-testület! Két hónapja tudunk róla, hogy a polgármesterünk már a novemberi és a decemberi 
tiszteletdíját nem fogja fölvenni, de a tavalyi évben is bizonyos pénzösszeggel jutalmaztuk az eddig végzett 
munkáját. Én úgy gondolom, hogy nem lehet valakitől becsületes munkát elvárni, hogy már a tiszteletdíját sem 
veszi föl. Valami adó dolog miatt adódott ez a helyzet. Ezt a két hónapi tiszteletdíj kiesést valahogy honorálni 
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kell. Én a munkájával meg vagyok elégedve, attól függetlenül, hogy történt az az incidens, de azt nem az én 
kompetenciám eldönteni, azt majd a bíróság fogja eldönteni, úgy tudom. Ha az eddigi tiszteletdíját nézem, meg 
az adót, amit majd be fog fizetni, akkor az én javaslatom 350.000 Ft jutalom lenne. Jövőre már lejár a 
mandátumunk, még az idén utoljára kaphat jutalmat, és kb. ennyi a jövedelem kiesése plusz még egy kis jutalom, 
amit megérdemel. 
 
Torma Andrea jegyző 
Klári! A novemberi tiszteletdíjat nem vette fel, ezt le is jelentettétek a MÁK felé, de a decemberit miért nem 
veheti fel? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Már meghaladta azt az összeghatárt, ami engedélyezve volt. 
 
Torma Andrea jegyző 
Még nem, majd most haladná meg decemberben, a decemberi tiszteletdíjával, nem? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Ha a novemberit felvette volna, már akkor meghaladta volna, ezért nem vette fel. 
 
Torma Andrea jegyző 
Most felveszi a decemberit, és akkor most lépi túl a határt, és akkor a decemberi járandóságot kell visszafizetni, 
nem? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Igen, visszafizeti az egyhavi nyugdíját. Decemberben most kaphat járandóságot, de egyhavi nyugdíját vissza kell 
fizetnie. 
 
Torma Andrea jegyző 
Akkor most a novemberi tiszteletdíj kiesést lenne jó kompenzálni, a decemberit pedig megkapja. A 
polgármester, mivel nem foglalkoztatási jogviszonyban áll, nem kaphat jutalmat, csak tiszteletdíjat. Tehát most 
is tiszteletdíjat tud neki megállapítani a testület.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Légy szíves ezt magyarázzátok el, hogy novemberben nem, decemberben igen. Mi ez? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Túllép egy bizonyos összeget. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Novemberben túllép, és decemberben már nem? Ezt nem értem! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
A naptári évben amelyik hónapban túllépi az összeget, az azt követő időszaktól vissza kell fizetni a nyugdíjat, 
illetve nem jár neki. Ez minden naptári évben újra indul. Ez azt jelenti, ha az utolsó hónapban lépi túl az 
összeget, akkor az utolsó egy havi nyugdíjat kell visszafizetnie, ami a december havi nyugdíja, és ő most a 
decemberinél fogja túllépni, mert novemberben nem vett föl járandóságot. A decemberi nyugdíját vissza kell 
majd fizetnie. 
 
Csehek József képviselő 
Már értem. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tehát ha ő decemberben felveszi a tiszteletdíját, a nyugdíját így is, úgy is vissza kell fizetnie, ha adunk neki 
pluszba jutalmat, ha nem! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Így igaz! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Januártól pedig újra felveheti. 
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Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Igen. 
 
Torma Andrea jegyző 
Tehát most figyelembe kell venni egy havi tiszteletdíjat, ami novemberben kiesett, valamint a decemberi 
nyugdíjat, amit vissza kell fizetnie. Ennyivel van úgymond mínuszba. És ha ezen felül még pluszt összeggel 
kívánjátok jutalmazni a munkáját, akkor azt ezen felül kellene gondolni.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem tudjuk a nyugdíját. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A tiszteletdíja amit kézhez kap az 126.000 Ft, ezt megszoroztam kettővel, az 252.000, és 100.000 Ft jutalmat 
gondoltam, így jött ki nekem a 350.000 Ft.  
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Lehet ez a számítás. 
 
Csehek József képviselő 
Ebből még adózni fog? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Persze, természetesen. 
 
Torma Andrea jegyző 
Nettó összeget is meghatározhat a képviselő-testület. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Így van, fel tudjuk bruttósítani. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A Magdinak is nettó 100.000 Ft jutalmat állapítottunk meg. A költségtérítésről is lemondott? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Az gyakorlatilag nem jövedelem, azzal költség áll szembe. Akkor nettó 350.000 Ft a javaslat? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Családi kedvezményt nem vesz igénybe a gyerekek után? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
A felesége veszi igénybe. 
 
Torma Andrea jegyző 
Tehát hogy egyértelműsítsük a javaslatot: a decemberi tisztelet díját megkapja, és azon felül kap nettó 350.000 
Ft-ot? 
 
Csehek József képviselő 
Igen. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Igen, és abból a nyugdíját vissza tudja fizetni. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Az már az ő magánügye. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
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Dudás Gergely alpolgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy a polgármester a december havi tiszteletdíján felül nettó 350.000 Ft plusz tiszteletdíjat kapjon, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

116/2013. (XII.4.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete Hajnis Ferenc társadalmi 
megbízatású polgármestert a 2013. évi eredményes munkájának elismeréseként a havi 
rendszeres tiszteletdíján felül nettó 350.000 Ft külön prémium tiszteletdíjban részesíti. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a polgármester jutalmának 
kifizetéséről. 
 
Határidő: 2013. december 20. 
Felelős:   jegyző 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester visszaérkezett az ülésterembe. 
 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tájékoztatlak, hogy egy kisebb összeget jutalom gyanánt megállapított a testület, hogy honoráljuk az eddigi 
munkádat. A végösszeg nettó 350.000 Ft. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Ez külön juttatás, mert a decemberi tiszteletdíjad megkapod. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönöm szépen a képviselő-testületnek! 
 
 
 
10. Napirend      Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tájékoztatni szeretnélek titeket – amiről már úgyis tudtok - hogy a november 17-ei incidens teljes egészében 
független a népszavazástól, és a helyi közélettől is. Ez valóban egy személyes ügy. Igyekeztem kulturált módon 
megközelíteni ezt a dolgot, máshogy alakult, más lett belőle. Az illető arrogánsan lépett fel velem szemben. 
Remélem, hogy az igazság ki fog derülni előbb-utóbb, én bízom benne, hogy előbb. Akkor majd újra 
beszámolok a végeredményről nektek. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Beperelted? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én nem akarom beperelni őt. Engem a rendőrség a mai napig nem keresett meg, de valószínűleg fog. Szerintem 
ő feljelentést tett ellenem, az alapján, amiket hallani. Amit a szervezők a médiában terjesztettek, azt teljes 
egészében visszautasítom! Az a valóságnak nem felel meg! Csak azért mondtam most ezt el, hogy tudjatok róla, 
hogy ez van. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Köszönjük szépen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az idén is lesz adventi vásár december 15-én. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ezt a múltkor már megbeszéltük. 
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Csehek József képviselő 
Ki is van plakátolva. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, és ugyanúgy kérném a segítségeteket a teánál és a forralt bornál. Két katlanban lesz elkészítve. A katlanok 
és a gázpalack beszerzése a Józsi feladata lesz. A hozzávalókat beszerzem. A nyugdíjas klubosokkal meg van 
beszélve a zsíros kenyér kenés, hagyma szeletelés. Az alpolgármester a tea és a forralt bor felelőse. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Elintézem! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A helyszín az új színpad helye lenne, ott állítanánk fel a karácsonyfánkat, árulni pedig a közösségi ház udvarán 
is lehetne, mert lehet, hogy sár lesz. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Esőt mond. 
 
Torma Andrea jegyző 
A tavalyi helyszínen szűk volt a hely, nem fértünk el kényelmesen, és sár is volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért gondoltam, hogy a közösségi ház előtt jobb lesz. 
 
Torma Andrea jegyző 
Milyen műsor lesz? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Petrás Mária vállalta a fellépést, aki moldvai csángó népdalokat énekel, aztán jön Balassagyarmatról az Exultet 
együttes, gitár, fuvola, meg ilyesmikkel, és a tolmácsi népdalkör három karácsonyi éneket fog énekelni. 40 
perctől nem akartam többet. 
December 27-én tartjuk az óévbúcsúztató közös vacsoránkat – a képviselő-testület, és az itt dolgozók - mindenki 
írja föl! A részletekről és a helyszínről majd tájékoztatok mindenkit. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Hány órakor? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
17.00 óra megfelel vacsorára? 
 
Csehek József képviselő 
Igen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Haza érsz addigra Kriszti? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Akkor nem dolgozunk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor jó, 27-én 17.00 óra! 
Kaptam egy e-mailt és telefont is az iskolával kapcsolatban, két szülő is jelzett felém. A szülők szekrényt 
szerettek volna venni azon a pénzen, amit nyertek, és kaptak, de lebeszélték róla egymást, mert ők inkább 
festetni szeretnék a régi szekrényeket. Tudnának szerezni olcsón festéket, amit mi kifizetnénk a pénzükből, a 
szülők pedig vagy lefestetik valakivel, vagy ők lefestik. Először a közmunkásokra akartak alapozni, hogy majd 
azok lefestik, de mondtam, hogy nem volna szerencsés megoldás. Ha jön egy ilyen kérelem, hogy vegyünk 
festéket az iskolába a szekrényekre, szerintem vállaljuk be. Mit szóltok hozzá? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Álljuk az anyagköltséget. Jó! 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Nekem is lenne az „Egyebek”-ben. Az iskola jelenleg ellátja a feladatát úgy, ahogy van, ilyen létszámmal. Az 
óvoda most is úgy üzemel, ahogy üzemel, de hosszabb távra előre nézve – az idei szaporulatunk, ha szabad így 
mondani – 10 fővel növelte az óvoda létszámát. A pályázat figyelőnket meg kellene kérni, hogy jövőre 
óvodabővítésre kiírt pályázatokat is figyelje, mert hallottam a TV-ben, hogy jövőre óvodabővítésre lesz kiírva 
pályázat. Szerintem pályáznunk kellene! Az épület bővíthető, én ezt már megnéztem. Nem biztos, hogy mi 
fogjuk ezt megnyerni, vagy befejezni, de akkor majd az utódaink. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tavasszal a beszámolók idején ezt már én is felvetettem! 1-2 éven belül ez az óvoda kicsi lesz! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én nem oda tervezném a bővítést, mert ha a kastélyt sikerülne eladnunk, szerintem a vevőnek szüksége lenne az 
iskola-óvoda épületére is. Valahol majd kell keresni helyet, és egy új épületbe gondolkozni.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jó, hát mindegy, hogy hogyan, de nagyobb helyre lesz szükségük. Ezt szem előtt kell tartanunk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Fogok szólni a pályázat-figyelőknek. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nekem is lenne „Egyebek”. Tavaly tavasszal a hóolvadáskor gond volt a Szurdok utcai árokban. Rendeződött ez 
a dolog? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kivésték az átereszt, de valahol középen is be van betonozva. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem kellene ezt még tavasz előtt megcsinálni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mit tudunk azzal csinálni? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem lehet semmit? 
 
Csehek József képviselő 
Be is szakadt. Ki kellett javítani. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ki kell mélyíteni az árkot. Semmi mást nem tudunk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
3-5% között van az utcának a lejtése a középső részen. Ahova oda süt a nap, ott megolvad, a házak előtt pedig 
árnyék van, és lefagy, ami utána folyamatosan felrakódik. Nekem tavaly volt egy javaslatom, hogy vezessük le 
dréncsövön a Trinki árokba a vizet az egyik tulajdonos telkén, de az hallani sem akart róla. Nem tudom, hogy 
másképp hogyan lehetne megoldani.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Trinki árokba vezetésnél is lehetne probléma, mert lehet, hogy akkor meg az a patak áradna meg nagyon. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó, csak azt szerettem volna, ha tavasszal nem jelent majd újabb problémát! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Sajnos ez helyi adottság! 
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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 


