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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

1/2014.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2014. február 3-án 17.30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 
 
Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport u. 1. 
 
Az ülés vezetője:    Hajnis Ferenc polgármester 
 
Jelen vannak:     Hajnis Ferenc           polgármester  
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Csehek József képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina  képviselő 
 Hámori Imréné  képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
Meghívottként jelen van: Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszöntöm a megjelent képviselőket. 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 képviselő legyen. 
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat nem volt. 
A javasolt napirendi pontokat a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag 
elfogadta. 
A képviselő-testület a következő napirendeket tárgyalja: 
 
Napirend  
 
1. Tolmács Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. A tolmácsi vízhálózat rekonstrukciós munkái 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
3. Tolmács Sportegyesület részére támogatást megelőlegező kölcsön nyújtása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

4. Tolmácsi Polgárőr Egyesület helyiség iránti kérelme 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
5. Tolmácsi fiatalok támogatás iránti kérelme 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
6. 112/2013. (XII.4.) határozat módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
7.    Egyebek 
 - Hajnis Ferenc járda, gépkocsi beálló építése 
 - Szlezák Mária betonlap iránti kérelme 
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1. Napirend Tolmács Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztést mindenki olvasta. Láttátok, hogy a volt AVICO felé vezető út felújítására is terveztünk 
bizonyos összeget, mert úgy néz ki, hogy 2-3 beruházó is tervez arra a területre jönni. Nem kis cégekről van szó, 
az egyik több milliárdos forgalommal rendelkezik. Kamionparkolót is szeretnének létesíteni, és az a kérés, hogy 
az utat szélesítsük meg, mert nagyon keskeny, nem megfelelő. A fejlesztést természetesen a vállalkozókkal 
közösen csináljuk, sőt, vállalták még a csapadékvíz levezetését is. Tehát ezért mertem beletenni a költségvetésbe 
a 3 millió forintos beruházási költséget. Hogy hány vállalkozás jönne ide, az 1-2 hónapon belül kiderül. Az a 
terület már ipari terület, és nem kell átminősítetni. 
Amikor készült a költségvetés, elfelejtettem valamit betenni. Javaslom még betervezni – annak idején terveztünk 
is - egy traktor beálló és raktárépület építését. Ennek a költségét nem tudom. Láttátok, hogy van 9 millió 
tartalékunk, abból meg lehet valósítani, és szeretném még kicseréltetni a község üdvözlő tábláit mind a két 
helyen, mert már eléggé tönkre ment és elavult. Én olyanra gondoltam, mint a parkban a stációk, fából, és szépen 
belefaragva a község neve és címere is rovásírással, valamint az üdvözlő szöveg. Szerintem a két tábla 600.000 
Ft-ból kijön. 
 
Torma Andrea jegyző 
A garázsra mennyit tervezzünk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Három milliót gondolok. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Az különálló épület lesz, vagy ennek az épületnek a része? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ennek az épületnek a része, a nagy része már megvan, csak befejezésre kerülne. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Annak idején nem a pénz volt az akadálya, hanem, hogy nem fért volna be valami! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most műszakilag másképp lenne megoldva! És akkor lenne a traktornak is egy beálló. Szerintem 3 millióból 
kijönne. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Tehát a raktár és a traktor beálló 3 millió? 
 
Torma Andrea jegyző 
És az üdvözlőtáblák költsége mekkora lehet?  
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
200.000-re változott a kisértékű tárgyi eszközök értékhatára. Ezt vajon meghaladja a tábla? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Több mint 100.000 egy tábla, nem? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Valószínű, hogy több. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megkérdezem a vállalkozót! 
 
A polgármester felhívta a Börzsöny Kontakt Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy megtudja, mennyibe került egy 
faragott stáció fatábla a Kovács Géza tér parkjába. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kettőszáz ezer Ft-ból kijön egy tábla, és nekünk három kellene. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Elég volna kettő is, ha mind a két felére faragnának. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem legyen három, mert akkor már a parókia előtt lévő utcanév és információs táblát is ilyenre cserélnénk.  
 
Csehek József képviselő 
Azon még a régi utcanevek vannak. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért kellene kicserélni és újat csináltatni. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Jó, háromszor 200.000 Ft. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez az útfelújítás nekem azért nem tetszik egy kicsit, mert a faluban is vannak bőven rossz állapotú utak! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, de itt milliárdokról lesz szó, ha megcsináltatjuk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez tiszta sor. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tegyük függővé, hogy a vállalkozás bejelentkezése után tárgyalunk róla! Tervezni lehet! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, mi együtt akarjuk megcsináltatni, közösen. Ez a 091-es helyrajzi számú út. A vállalkozó azt mondta, hogy 
2-2 millióból megúsznánk. Ő pedig külön elvállalja a vízlevezetést is. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Örüljünk annak, hogy nem mínuszokról kell beszélnünk! Pluszaink vannak, és tudunk fejleszteni!  
Nem tudom, hogy központi vagy helyi kezdeményezés, hogy civil szervezeteknek – iskola, óvoda, szülői 
munkaközösségnek – pénzt lehet betervezni rendezvények szervezésére? Még ezt nem hallottam. Vagy elkerülte 
a figyelmemet? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Pályázhatnak! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Ez úgy van, hogy eddig is kaptak, de most hivatalossá tesszük. Eddig úgy volt, hogy kaptak támogatást és hoztak 
az önkormányzat nevére számlát. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Értem! Akkor most van rá egy keret, és abból tudunk gazdálkodni. Jó ötletnek tartom! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Láttátok, hogy a civil szervezetek támogatása hogy van elosztva. A sportnak 250.000 Ft van betervezve, azért, 
mert most, ahogy a pályázati támogatások miatt nagyobb pénzmozgás volt a számlájukon, nagyon sok volt utána 
a banki költség, mert olyan csomagban voltak. Ma lementek, és új csomagot kaptak. Kiszámoltam, durván 
130.000 Ft-ot emeltek le tőlük a pályázati pénz mozgások miatt, és ez most kérik, hogy térítsük meg részükre. 
Úgy gondoltuk, hogy ezt visszaadjuk nekik. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az 5. napirendi pont, de azért elmondom. A tolmácsi fiatalok részére egyszeri 30.000 Ft-os támogatást nyújtunk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az ifjúsági klubnak is van betervezve 50.000 Ft, ez abból lesz. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jó, így már érthető. Én átnéztem az egész költségvetést, és elfogadhatónak tartom. Az átmeneti segélyt hagytuk 
200.000-ren, a temetési segély – most már önkormányzati segély – 225.000 Ft, ez kalkulált összeg, de bízok 
benne, hogy bele fog férni, és a rendszeres szociális segély 600.000 Ft, és még van átmeneti segélyre 50.000 Ft. 
Bízok benne, hogy kijön! A 7.§ a költségvetés szöveges részébe azt mondja, hogy „A 2014. évi költségvetésben 
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meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.” A 
következő testületnek ajánlom, hogy úgy indítottuk a költségvetésünket, ahogy ezt a §-t tartalmazza! 
A 8.§ pedig: „Az önkormányzat több évre szólóan nem vállal kötelezettséget.” Gyakorlatilag tartjuk a tartalék 
alapot - 9 milliót - és így adjuk át az új önkormányzatnak. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amit tudunk, felújítunk belőle! Majd tanuljanak meg ők is spórolni! Mi tudtunk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Így van! A beruházásokat 11.328 ezer Ft-ra terveztük, és ha hozzászámítjuk a traktorbeállót és az útfelújítást, 
akkor gyakorlatilag 14 millióra jön ki. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Gyakorlatilag igen! Az út már benne van, a traktorbeálló-raktár kerül még ide. De nem is azt fogja növelni, 
hanem a felújításokat. 
 
Csehek József képviselő 
Meg a táblák! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Nem, az dologi kiadás lesz! A 26.980 milliót fogja megemelni 600.000-rel. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Pénzügyi hibát nem követtünk még el, és ezt én megköszönném!  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Muszáj részletesen beírni, hogy melyik út felújítása? Nem lehet egy kalap alá venni, és mondjuk tervezni a Béke 
és a Sziluska utcák végére? Oda sem ártana út. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Igazából a törvény úgy szól, hogy a beruházásokat és felújításokat be kell mutatni fejlesztési célonként. Meg 
lehet úgy is határozni, hogy „útfelújítások”. De mondjuk ez a beruházás nem felújítás. Nálam ez így egy tárgyi 
eszközhöz kapcsolódik. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Valakinek más egyéb? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Még van az óvoda, de az társulásban van, ott csak a bérek, személyi juttatások jelennek meg. Tolmács a 
huszonegynéhány gyerekkel nem áll rosszul. Az állam, amit ad finanszírozást, és abból a Tolmácsra jutó 
összeghez 1.700.000 Ft körül kell hozzátenni, és plusz a dologi kiadások. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért én nagyon meglepődtem a pedagógusok bérrendezésén! 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja az előterjesztett 2014. évi költségvetési rendeletet az elhangzott kiegészítésekkel, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.4.) 
önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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2. Napirend          A tolmácsi vízhálózat rekonstrukciós munkái 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Vélemény, kérdés, javaslat? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Elkülönítetten kezelt bérleti díj. Ennek tudni szeretném, hogy mennyi az összege. A vasút alatti átvezetésnek van 
valamennyi ideje, vagy amortizációja? Az is 350.000 forint! Az átvevőhelynek – ahol a vizet átvesszük valahol – 
annak a teljes rekonstrukciója 1,2 millió. Folyamatosan nem volt ez karbantartva? Nem értem, hogy ennyi 
pénzzel meg akarnak minket vágni! 
 
Torma Andrea jegyző 
2011. évtől van szerződésünk a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-vel, ezért úgy gondolom, három évi 
bérleti díj lehet elkülönítve a munkálatokra. Megkérdeztük levélben, de nem kaptunk még választ. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez egy tervezetlen dolog! Nincs részletezve, hogy x méter! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nekem is az a véleményem, hogy erről még kérjünk bővebb tájékoztatást. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Sok a visszásság benne! 
 
Torma Andrea jegyző 
Ez egy általuk kalkulált összeg, és ha jóváhagyja a felújítási munkát az önkormányzat, utána fogják kiválasztani 
a kivitelezőt, vagy megpályáztatni, nem tudom pontosan, de a tényleges összeg akkor fog kiderülni. A műszaki 
adatokat ők tudják, mert az ő birtokukba van minden műszaki adat. Gondolom, az alapján kalkulálták a 
költséget. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jó lett volna, ha ezt leírják. Leírták, hogy a felújítás értéknövelő. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez az információ nekem is kevés volt különben! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Hogy mennyi pénzösszeg van erre, arról nem ír! 
 
Torma Andrea jegyző 
Azért nem ír, mert nem náluk van nyilvántartva. Az üzemeltető, felújító, a DMRV Zrt., a tulajdonos pedig a 
Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. Én úgy gondolom, hogy a DMRV Zrt-nek kell fizetnünk, mert ő fogja a munkákat 
megrendelni, mint üzemeltető, és ő fogja kifizetni a vállalkozót, és gondolom, a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. 
átutalja neki a bérleti díjból erre elkülönített pénzösszeget, nekünk pedig ki kellene egészíteni arra, amennyibe 
ténylegesen kerül. Úgy gondolom,400.000 Ft-tól nem lehet több a bérleti díjak összege, mert három éve vették át 
az üzemeltetést, illetve az idei évet is számolva, az 400.000 Ft. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor durván 1 milliót kellene fizetnünk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
1.550.000 Ft + áfa, és ettől csak több lehet, kevesebb nem. Kevés az az információ, amit adtak! 
 
Torma Andrea jegyző 
Ha csak az egyik munkát vállaljuk be? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nekik termeli a hasznot! Az utolsó ülésen volt, hogy mennyit szedtek be vízdíjra! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Meddig kell nekünk erre választ adni? 
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Torma Andrea jegyző 
Nincs konkrét határidő. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igazából nem értem, hogy honnan veszik az 1.550.000 Ft-ot. 
 
Torma Andrea jegyző 
Ez a szakmájuk, gondolom ki tudja kalkulálni, hogy egy csomópont csere mennyibe kerül. Nem ez lehet az első, 
amit életükben csinálnak. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nekem, amikor bekötötték a vizet, 82.000 Ft-ot kellett fizetnem, és kb. a felét kellett volna fizetnem, de kijöttek 
4-en és csak 1 dolgozott! Mindent leszámláztak. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Leolvasni is hárman jártak! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Na mi legyen? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Kérjünk bővebb tájékoztatást! Költségvetésszerűen. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ha a DMRV nem tudja, kérje meg a Nyugat-Nógrádtól. 
 
Torma Andrea jegyző 
Milyen adatokra gondolsz? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Azt mondtad, hogy pontos adatokat csak utána fognak tudni mondani, ha mi már elfogadtuk. 
 
Torma Andrea jegyző 
Akkor fogják meghirdetni a munkát, és akkor fognak kivitelezőt választani. Most ők terveztek egy költséget, 
hogy mennyibe fog kerülni, mint ahogy mi is a költségvetésben a tervezett munkákra. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Még azt csinálhatjuk, hogy ebben az évben a vasút alatti átvezetést cseréljék ki, és majd meglátjuk, hogy 
mennyit kell hozzá fizetnünk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
1 milliót már nem tudunk előbányászni! 
 
Torma Andrea jegyző 
Én is így gondolnám, hogy az egyik, a sürgősebb munkát, amit 350.000 Ft-ra kalkulálnak, vállaljuk be, és az 
lehet, hogy még ki is jön az elkülönített pénzből. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tehát javaslom az 1. pontban megjelölt munka elfogadását. A másikat majd jövőre. Mit szóltok hozzá? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én egyet értek! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
350.000-ig vállalom. 
 
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 vízhálózat rekonstrukciós munkálatainak tervét a vasút alatti átvezetés cseréjével 
fogadjuk el, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

 
1/2014. (II.3.) Képviselő – testületi határozat 

 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési 
lehetőségei alapján úgy dönt, hogy a vízhálózatot üzemeltető DMRV Duna Menti 
Regionális Vízmű Zrt. (Vác) (továbbiakban: DMRV) tolmácsi vízhálózatot érintő 
rekonstrukciós munkálataira vonatozó javaslatát  az önkormányzat költségvetési 
lehetőségeit figyelembe véve részben tudja támogatni, illetve finanszírozni, így Tolmács 
Község Önkormányzata a DMRV javaslata alapján az alábbi rekonstrukciós munkák 
bérleti díj terhére történő elvégzését támogatja, és az előző évek bérleti díj összegének 
rekonstrukciós és felújítási munkák finanszírozására fel nem használt összegén, 
valamint a 2014. évi bérleti díj összegén felül szükséges forrást az alábbi munkák 
elvégzéséhez biztosítja: 

1. Tolmács, vasút alatti átvezetés cseréje 
NA 200 vas vezeték csere D110 KPE vezetékre, h=30 m 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen rekonstrukciós munkák 
elvégzéséhez az előző évek rekonstrukciós és felújítási munkákra fel nem használt és a 
tulajdonos Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. által elkülönítetten kezelt bérleti díj, valamint a 
2014. évi bérleti díj összegén felül szükséges összeget szükség esetén a DMRV részére 
átutalja. 
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
 

 
3. Napirend      Tolmács Sportegyesület részére támogatást megelőlegező kölcsön nyújtása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megérkezett a nyertes pályázatról szóló határozat a Sportegyesületnek is, és előfinanszíroznánk részükre az 
összeget. 3.102.503 Ft-ról van szó. Rendben van ez? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó! 
 
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 önkormányzat megelőlegezi a Sportegyesület pályázati kiadásait 3.102.503 Ft 
összegben, és elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

2/2014. (II.3.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács Sportegyesület 
(továbbiakban: Sportegyesület) részére a „Eszközök beszerzése” megnevezésű 
fejlesztés megvalósításához a kiadások előfinanszírozására 3.102.503 Ft kamatmentes, 
támogatást megelőlegező kölcsönt nyújt. A támogatás a kiadások felmerülésének 
ütemében kerül utalásra. 
A kölcsön végső lejárata 2014. december 31.  
A kölcsön biztosítékaként szolgál a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatóságának 231/1306/45/10/2013 iktatószámú 
határozata, mely a Sportegyesület, mint támogatott részére a műszaki fejlesztés 
megvalósításához 3.102.503 Ft támogatás nyújtására vonatkozik. 
A kamatmentes kölcsön feltétele, hogy a Sportegyesület kötelezettséget vállal a 
felvételre kerülő támogatást megelőlegező kölcsön visszafizetésére legkésőbb a 
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támogatási összeg megérkezését követően 5 munkanapon belül, legkésőbb a hitel végső 
lejáratának napjáig. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást megelőlegező 
kölcsönre vonatkozóan, e határozattal összhangban álló kölcsönszerződést a 
Sportegyesület képviselőjével megkösse, és a kölcsön összegét a kiadások 
felmerülésének ütemében átutalja a Sportegyesület bankszámlájára. 
 
Határidő: szerződés kötés azonnal, teljesítés: szükség szerint  
Felelős:    polgármester 

 
 
 
4. Napirend          Tolmácsi Polgárőr Egyesület helyiség iránti kérelme 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A polgárőr egyesület helyiséget kér az önkormányzattól. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Oda valamilyen berendezési is kellene! 
 
Csehek József képviselő 
Van benne bőven! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nekem van egy olyan elképzelésem, hogy a Börzsöny Kontakt Kft. által bérelt iroda meg fog üresedni, és azt 
oda lehetne adni nekik. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Következő a helyzet: azt tervezzük, hogy most alakítunk 2014-től egy új LEADER helyi akciócsoportot, és ott 
lenne az irodája. Júniusig kiderül, hogy sikerül-e elnyerni ezt a címet, és itt lenne a központi hely, sőt, lehet, 
hogy egy kicsit bővíteni is kell majd az irodán. Egyébként a polgárőr parancsnok meg is jelölte a régi szolgálati 
lakást, hogy azt szeretnék. A felszerelésről annyit, hogy a mostani pályázatban kapnak laptopot, kerékpárokat, 
egyebeket, és tudnák hol tárolni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én melegedőt is el tudnák nekik képzelni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az is ott lesz. Esetleg onnan tudnának kiindulni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én azért javasoltam a másik helyiséget, mert a falu közepén van, és innen indulhatnának szolgálatba. A 
rendezvények is itt szoktak történni. Nem tudom, hogy a volt szolgálati lakásban hogy állnak a közműveink.  
 
Csehek József képviselő 
A WC-t, mosdót kell felújítani. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt meg kell beszélni, hogy a fenntartást fizetjük-e nekik. 
 
Csehek József képviselő 
A WC-t le kell ragasztani, mert megvan minden. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Majd megcsinálják maguknak. 
 
Csehek József képviselő 
A konvektorokat is át kellene nézetni. Rég nem voltak használva. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Annál jobb, mint hogy ott megy tönkre az épület! De nem a nyugdíjasoknak lett odaígérve? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Nem használják. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A közösségi házba járnak. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
De valaminek kérték nyárra! Vagy nem jól emlékszem? 
 
Hámori Imréné képviselő 
De, kérték! 
 
Csehek József képviselő 
Régen, de már a közösségi házba járnak. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Legyen! Én támogatom. A fenntartását is. 
 
Torma Andrea jegyző 
Úgy, hogy mi finanszírozzuk? 
 
Csehek József képviselő 
Közös gázóra van a konyhával. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Kié a polgárőrség? A falué, nem? Akkor vállaljuk a fenntartását. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor viszont fel kell hívni a figyelmüket a takarékos fogyasztásra, és nem zsúrt csinálni ott! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Hétvégeken járőröznek, ha bemennek melegedni 1 órára, nem lesz olyan nagy a fogyasztás. 
 
Torma Andrea jegyző 
De irodának kérik, ott dolgozni akarnak. 
 
Csehek József képviselő 
Meg kell határozni, hogy egy héten hány napot. 
 
Torma Andrea jegyző 
És ha összegszerűen határoznánk meg, hogy meddig vállalja az önkormányzat? Ja, nincs külön mérőóra a 
konyhától! 
 
Csehek József képviselő 
De azt tudjuk, hogy eddig mennyit fogyasztott a konyha, az afeletti a polgárőrök költsége. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A fogyasztás attól is függ, hogy milyen az időjárás! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Írja, hogy fognak tudni fenntartásra pályázni, akkor pályázzák meg. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Pont azért nem fogja tudni, mert nincs külön óra.  
 
Csehek József képviselő 
A víznek van, és az áramnak is van. Itt már csak a gázról van szó. 
 
Torma Andrea jegyző 
Miből tudnák kifizetni a rezsit? Elsősorban abból, ami támogatást tőlünk kapnak, nem? Ha pedig van 
lehetőségük pályázni , rövid idő alatt fel lehet szereltetni egy almérőt. 
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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 azzal, hogy a tolmácsi polgárőr egyesület megkapja a volt szolgálati lakás helyiségét iroda céljából, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

3/2014. (II.3.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a tolmácsi Polgárőr Egyesület 
helyiség használatára irányuló kérelmét támogatja, és a Tolmács 349/1 helyrajzi számon 
lévő, Arány János utca 7. szám alatti épületben, az óvodai konyha, raktár és iroda 
melletti kb. 25 m2 nagyságú épületrészt ingyenesen, térítési díj nélkül a tolmácsi 
Polgárőr Egyesület használatába adja irodahelyiség céljából. A képviselő-testület 
vállalja, hogy a használatból adódó rezsi költségeket az önkormányzat költségvetése 
terhére viseli, tekintettel az egyesület közösségi céljaira, tevékenységére. 
 A használat feltételei:  
A használatba adott helyiség kizárólag a Polgárőr Egyesület vezető tagjai részére, 
irodahelyiség céljára használható. A helyiség más célú felhasználása, és a lakosság-, az 
ifjúság-, és a közösségi érdekekkel ellentétes, vagy illegális tevékenység folytatása 
esetén, illetve veszélyeztetés esetén az Önkormányzat a helyiség használatát azonnal 
visszavonja. 
A tolmácsi Polgárőr Egyesület köteles a helyiséget a jó gazda gondosságával rendben és 
tisztán tartani, állagát megóvni. 
 
Határidő: folyamatos, ellenkező tartalmú döntésig 
Felelős: polgármester 

 
 

 
5. Napirend          Tolmácsi fiatalok támogatás iránti kérelme 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A költségvetésben megszavaztuk nekik az 50.000 Ft-ot, abból most megkapnak 30.000 Ft-ot és még mindig 
marad 20.000 Ft. Mit szóltok hozzá? 
 
Hámori Imréné 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 a fiatalok farsangi bálját 30.000 Ft-tal támogassuk, és elfogadja a határozati javaslatot, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

4/2014. (II.3.) 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 fiatalok részére egyszeri 30.000 Ft támogatást 
nyújt farsangi bál rendezés céljára. A támogatás utólagos elszámolás mellett a tolmácsi 
fiatalok képviseletében eljáró Makkai Máté tolmácsi lakos részére készpénzben kerül 
kifizetésre. A támogatás kifizetése egy összegben történik. 
A támogatás felhasználásának határideje: 2014. február 15.  
A támogatás felhasználásának a hivatkozott önkormányzati rendeletben foglaltak 
szerinti elszámolási határideje: 2014. február 28.  
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatásra vonatkozó, az e 
határozatnak megfelelő támogatási megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: 2014. február 15. 
Felelős: polgármester 

 
 

 
6. Napirend          112/2013. (XII.4.) határozat módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A közbeszerzésről van szó. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Hogy jött ki ez az új összeg, a 3 millió? Decemberben mekkora összegekről beszéltünk! 
 
Torma Andrea jegyző 
Azt le akartuk faragni, hogy ne kelljen értelmetlenül nemzetközi közösségi közbeszerzést lefolytatni, és 
kitaláltunk, hogy megkérjük attól a vállalkozótól az adatot, aki most szállít a településről, hogy egy év alatt 
mennyi szennyvizet szállított el. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, hogy ne kelljen a nagy közbeszerzést megcsinálni. Kértünk tájékoztatást a SZIPI Bt-től, aki jelen 
pillanatban Tolmácsról elhordja a szennyvizet, hogy mennyit hord el. Hát nagyon keveset! Ez alapján 
módosítjuk a határozatot. Egy évre ha kötünk vele szerződést, nem kell közbeszereztetni, csak ha öt évre kötjük 
meg, de legyen közbeszerzés. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jelenleg 900 m3 szennyvizet visz el évente, ez 3.000 Ft/áfa bruttóban 3 millió/év, amit rajtunk keres, vagyis 
összeszed.  
 
Torma Andrea jegyző 
Hát ennyit nem keres, mert kifizeti az elhelyezés díját, és a szállításnak is költsége van. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez a továbbiakban még nőni fog, ha egy olyan döntést hozunk, hogy minden ingatlanról el kell szállítani a 
szennyvizet.  
 
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 előterjesztés szerint módosítsuk a 112/2013. (XII.4.) számú határozatunkat, és három 
ajánlattevő meghívásával folytassuk le a közbeszerzést, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

5/2014. (II.3.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátása tárgyában a 
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról hozott 112/2013. (XII.4.) képviselő-testületi 
határozatát a következők szerint módosítja: 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására vonatkozóan a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122/A. § 
rendelkezéseinek megfelelően nemzeti eljárásrendben legalább három ajánlattevő 
felhívásával induló eljárást folytat le.  A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás 
lefolytatására megbízza a Valar Bt-t (2096 Üröm, Boglárka utca 11.). A  közbeszerzési 
szolgáltatás díja nettó 290.000 Ft + ÁFA (27%), bruttó 368.300 Ft. 
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A képviselő-testület elfogadja az erre vonatkozóan előterjesztett szerződést, és egyben 
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, és az ezzel kapcsolatos 
jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő:  2014. június 30. 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
7. Napirend          Egyebek 
   - Hajnis Ferenc járda, gépkocsi beálló építése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tájékoztatlak Benneteket, hogy a járdát szeretném felújítani a házam előtt, ami a falusi turizmus keretén belül 
épül. Az épület előtti járda nagyon rossz állapotban van, és felújításra szorul, valamint egy gépkocsi beállót is 
szeretnék kialakítani. Vízlevezető árkot felújíttattam. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tudomásul vettük, építsd! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönöm! 
 
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 felújítsam az ingatlanom előtti járdát és kocsi beállót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

6/2014. (II.3.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul, hogy Hajnis Ferenc 
a Tolmács, Füvellő utca 35. szám alatti ingatlana előtti járda szakaszt a saját költségére 
és felelősségére felújítsa, valamint az ingatlanhoz a közútról történő gépjármű beállót 
építsen. Hajnis Ferenc építtető köteles a járdaszakasz és a gépjármű beállót szakszerűen, 
a szükséges engedélyek birtokában, a balesetmentes közlekedés feltételeinek megfelelve 
megépíteni.  
 
Határidő: azonnal, illetve kérelmező igénye szerint 
Felelős: alpolgármester 

 
 
 
 - Szlezák Mária betonlap iránti kérelme 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szlezák Máriától érkezett egy kérelem. Szeretne megvásárolni 60 db járdalapot, amiket az árokból már régebben 
kiszedtek. Kéri mielőbbi döntésünket. 
 
Torma Andrea jegyző 
Azt valakinek már odaadtátok, nem? 
 
Hámori Imréné képviselő 
És van még betonlapunk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van, de abból valamennyi kellene az önkormányzatnak is. Az önkormányzat, ha lerakja a traktor beálló alá, nem 
kell betonozni! 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Adjunk 30 db-ot. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
És ne kérjünk érte pénzt! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Javaslom, hogy 30 darabot adjuk oda ingyen bérmentve! 
 
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 Szlezák Mária tolmácsi lakos kérelmezőnek ingyen biztosítsunk 30 db kibontott 
járdalapot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

7/2014. (II.3.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete Szlezák Mária tolmácsi lakos 
kérelmező részére térítési díj mentesen tulajdonba ad 30 db bontott beton járdalapot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A TEGYE-vel kapcsolatosan szeretnélek benneteket tájékoztatni. Tavaly megalakítottuk a TEGYE nevű 
egyesületet, amit szerettünk volna az idén gyorsan bejegyeztetni, de nem sikerült, mert kicsúsztunk a 
határidőből. Ezért most gyorsan létrehoztunk 12 fővel egy egyesületet, aminek a neve Börzsöny Térsége 
Egyesület. Azt tervezzük, hogy ez majd idővel át fog alakulni TEGYE-vé. Ez nagyon bonyolult, de most az a 
lényeg, hogy ennek a telephelye az az iroda, amit jelenleg a Börzsöny Kontakt Kft. bérel, tehát az önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlan egy helyisége lett a Börzsöny Térsége Egyesület székhelye, ezt kérjük a bíróságon 
bejegyezni. 
 
 
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. 
 
 
 

Hámori Imréné 
képviselő 


