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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

5/2014.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2014. május 26-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:  Hajnis Károly Sportegyesület Elnöke  
   Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
   Varsányi Péterné Polgárőr Egyesület Elnöke 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszöntöm a meghívott vendégeket és a megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi 
tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitom. 
Javaslom, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Hámori Imréné képviselő legyen. 
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirenddel kapcsolatban egyéb javaslata a polgármesternek volt: idő közben érkezett még egy önkormányzati 
segély iránti kérelem, javaslom, hogy a zárt ülés 2. napirendjeként kerüljön megtárgyalásra.  
 
A javasolt napirendi pontokat a képviselő-testület 5 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 
Napirend 

 
1. Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, valamint a 2014/2015. 

nevelési év előkészületeiről; az óvodai nyári szünet idejének meghatározása, és a nyári szünetben 
elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok 

Előterjesztő és meghívott vendég: Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 

2. Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről és elszámolás a 2013. évi önkormányzati 
támogatással, 2014/2015. évi koncepció  

Előterjesztő és meghívott vendég: Hajnis Károly, Sportegyesület Elnöke 

3. Beszámoló a Tolmács Polgárőr Egyesület működéséről, Tolmács közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, elszámolás az önkormányzat 2013. évi 
támogatásával  

Előterjesztő és meghívott vendég: Varsányi Péterné, a Polgárőr Egyesület Elnöke 

4. Rendőrségi beszámoló Tolmács község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról (rendőrségi éves beszámoló) 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

5. Tolmács- Bánk Óvoda Intézményi Társulás megszüntetése 
Bagolyodú Óvoda alapítása, alapító okirat elfogadása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
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6. Óvodavezetői pályázati felhívás kiírása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

7. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló 
Előterjesztő: Torma Andrea jegyző 

8. Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló  
Előterjesztő: Torma Andrea jegyző 

9. Egyebek  
- Sportpálya névadása 
- Óvoda épület felújítása – KEOP pályázat épület energetika 
- Földterület átminősítési kérelem 

 
 
 
Napirend előtt    Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az elmúlt ülés óta a pályázatok kifizetési kérelmei volt a legjelentősebb feladat, illetve a lezajlott pályázatok 
végkifizetése is megtörtént. Az alapítvány és a sportegyesület számlájára is megérkezett a 15 millió forint. Ezt 
vissza is utaltuk a banknak, tehát a kölcsön kiegyenlítésre került. Csütörtökön, május 29-én lesz a hivatalos 
átadás a sportpálya, a park és a felújított ravatalozónak, és utána egy hidegtálas ebéd a közösségi házban. Ide 
várom a képviselőket, jegyző asszonyt, és a polgárőrség és a sportegyesület vezetőjét is. A banktól is 
képviseltetik magukat, illetve a kivitelező, valamint Balla Mihály országgyűlési képviselő úr, és a nyugdíjas klub 
vezetősége, a sport vezetősége is. 
A jelenlegi pályázatok folyamatban vannak, be vannak adva a kifizetési kérelmek. 
Tegnap tudtunk tárgyalni az útfelújítással kapcsolatban a Tanka-PIDÓ Kft. vezetőjével, itt volt az 
Alpolgármester Úr is. Küld egy árajánlatot, hogy a padkanyeséssel együtt mennyibe kerülne, ha ők újítanák fel 
az utat. Meg kell még kérdeznem a másik céget, hogy mennyit tudnának engedni az árból, de szerintem nem 
fognak. Közben kértem még egy árajánlatot - ami már a nyolcadik – a Váci Útépítő Kft-től, ez a legdrágább. 
Van-e kérdés? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, más javaslat nem volt. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 
polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 

1. Napirend    Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, valamint a  
2014/2015. nevelési év előkészületeiről; az óvodai nyári szünet idejének meghatározása, és a 
nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Intézményvezető asszony, van-e szóbeli kiegészítésed? 
 
Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
Nincs, de egy pici részletet szeretnék az előterjesztésből felolvasni. „2014. augusztus 1-jétől már önálló 
intézményként fogja fogadni az ideérkező gyermekeket az óvoda. Én szeretném megköszönni a Polgármester 
Úrnak, Jegyző Asszonynak és a testület minden tagjának az együtt töltött évek alatt nyújtott támogatást. 
Többször elbizonytalanodtam, és mindig volt néhány bátorító mondat, ami újra erőt adott a további munkához. 
Köszönöm Mindenkinek!” 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mi is köszönjük! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én is és mi is köszönjük Zsuzsika! Köszönöm, hogy dolgozhattunk együtt! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az óvodavezetői állás meg lesz pályáztatva, és úgy látom, hogy Zsuzsanna is benne van a bíráló bizottságban, 
így eleve kizárjuk a pályázati lehetőségtől. 
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Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
Átbeszéltük ezt a Polgármester Úrral, aki megkeresett ez ügyben, és jeleztem felé, hogy nem szeretnék 
pályázatot benyújtani, ezért vállaltam el a bíráló bizottsági tagságot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kétszer is tárgyaltunk erről, hogy Zsuzsa pályázza meg az állást, úgy gondolom, hogy a szülők is ezt szerették 
volna, de inkább Bánkra szeretné benyújtani a pályázatát. 
 
Hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
óvodavezető 2013-2014. nevelési évről szóló beszámolóját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

45/2014. (V.26.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Laczkovszkiné 
Homolya Zsuzsanna intézményvezető által készített, Tolmács-Bánk Óvoda 2013/2014. 
évi működéséről, és a nevelési tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   - 

 
 
 
2. Napirend    Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről és elszámolás a 2013. évi  
  önkormányzati támogatással, 2014/2015. évi koncepció 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A sport Elnök Úr itt van, van-e szóbeli kiegészítenivalód? 
 
Hajnis Károly sportegyesület elnöke 
Köszönjük az ez évi támogatást a sportolók nevében! 
Megpróbáltam minél erősebbé tenni a csapatot, de a sérülések, és egyéb tényezők hátráltatták ezt. Ha van kérdés, 
szívesen válaszolok rá! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Hogy lehetett –29.718 Ft a folyószámlátok? Ezen megakadt a szemem. 
 
Hajnis Károly sportegyesület elnöke 
Év végén lehetett. 
 
Torma Andrea jegyző 
Elképzelhető, hogy a pályázatokhoz kapcsolódó pénzmozgás miatt olyan magas volt a banki költség, hogy nem 
volt annyi fedezet a számlán, és esetleg ebből adódhatott. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amikor az egyesület számlájára érkeztek a pénzek, a banki költségek eszméletlen magasak voltak, mert olyan 
banki csomagban volt a számljuk. Azóta már módosították a szerződést, és a költségek is csökkentek. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Köszönöm. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az önkormányzati támogatás nem csak évi 100.000 Ft, hanem ezen felül még a busz költsége, illetve a pálya 
nyírásakor az üzemanyag költség. Ezt lehet, hogy elfelejtetted! 
 
Hajnis Károly sportegyesület elnöke 
Bocsánat, még ezt is meg szeretném köszönni! 
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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 a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről és a 2013. évi önkormányzati támogatás 
elszámolásáról szóló beszámolót, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

46/2014. (V.26.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács Sportegyesület 
2013/2014. idény alatti sportegyesületi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   - 

 
 
 
3. Napirend    Beszámoló a Tolmács Polgárőr Egyesület működéséről, Tolmács közbiztonsági helyzetéről, a  

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, elszámolás az 
önkormányzat 2013. évi támogatásával 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A polgárőrség részéről írásos beszámoló nem érkezett. Kérem Varsányi Péterné polgárőr egyesület elnökét, hogy 
tartsa meg a beszámolóját! 
 
Varsányi Péterné Polgárőr Egyesület elnöke 
Először is nagyon szépen köszönöm a támogatást az irodahelyiség ügyében. Már megtettük az első lépéseket, a 
tetőn, amit kellett, kicseréltük, most a festés lesz a soron következő dolog. Társadalmi munkában végezzük, a 19 
főből 10 fő mindig segít, és ez jó arány szerintem.  
A sportolók pályázatába mi is befértünk, ezt szeretném megköszönni! Megérkeztek az eszközeink: kordon, 
bicikli. Ezek szükségesek a rendezvények biztosításakor. Az önkormányzat pénzbeli támogatását szintén 
köszönöm! A támogatást a könyvelőre és a biztosításokra fordítottuk, ami 52.000 Ft éves szinten, ezt Józsi fogja 
igazolni a számlákkal. Ha lehetséges, 20.000 Ft-tal szeretnék többet kérvényezni, mert sajnos a tagdíjakat is 
nagyon nehéz beszedni az emberektől, és az sem nagy összeg. Nem vagyunk sokan – ezt nagyon nem is bánom - 
de akik tagok, megbízható emberek, egy telefon és jönnek, ha kell! Közgyűlésünk egy évben egyszer van, és a 
rendezvényeink, programjaink is megszűntek, mert nincs rá anyagi lehetőségünk. A létszámon szeretnénk egy 
kicsit bővíteni, fiatalítani. Most vasárnap részt veszek a gyerekek zsibvásárán, tehát ott is képviseljük a 
polgárőrséget. Köszönöm szépen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mi is köszönjük! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Egyet értek azzal, hogy nem kell sok ember, és aki van, az minőségi mag. Örülök, hogy így összefogod ezt a kis 
közösséget! 
 
Varsányi Péterné Polgárőr Egyesület elnöke 
Igyekszünk eleget tenni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Pozitív irányú változás van a polgárőröknél. Köszönöm szépen! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A szobor pályázattal kapcsolatban szeretnék szólni. Ez már nekünk is eszünkbe juthatott volna, mert az idő 
vasfoga megette azt a szobrot! Talán nem is a szobrot, hanem a talapzatát inkább! Érdemes volna szakemberrel 
megnézetni, hogy mit és hogy lehet. 
 
Varsányi Péterné Polgárőr Egyesület elnöke 
Igen. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Most a templom felújítása miatt le kellett venni az oda felszerelt II. világháborúban elesettek tábláját, mert azt 
annak idején nem hagyták felhelyezni az I. világháborús emlékműre. Arra gondoltam, hogy ezt a táblát is a 
felújított emlékművön kell elhelyezni. Ők is megérdemlik ezt! A lábazatot fel kell újítani, de ennyit talán 
megérdemelnek az elődök, akik az életüket áldozták! 
 
Varsányi Péterné Polgárőr Egyesület elnöke 
Az a problémánk, hogy felfüggesztették a pályázatot, mert nagyon sok pályázat érkezett be. Kész van minden, 
beleírtam a II. világháborús hősi halottak nevének belevését is, már csak arra várok, hogy ismét megnyissák a 
pályázatot. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Hallottunk már ilyen pályázatról, hogy ma kiírták, holnap meg felfüggesztették!  
 
Varsányi Péterné Polgárőr Egyesület elnöke 
Minden reggel azzal kezdem, hogy megnézem, nem-e nyitották-e még meg, mert akkor rögtön postára is adom. 
Minden össze van készítve! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Köszönöm a beszámolót! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Volt egy kérés is: plusz 20.000 Ft támogatást kér a polgárőrség. Rendelet alapján külön kérelem alapján lehet 
támogatást nyújtani, vagy majd módosítsuk a költségvetést? Javaslom, hogy a költségvetés módosításakor 
térjünk rá vissza. 
 
Varsányi Péterné Polgárőr Egyesület elnöke 
Jó, köszönöm szépen! 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja a Tolmács Polgárőr Egyesület működéséről szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

47/2014. (V.26.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács község közbiztonsági 
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról szóló, Varsányi Péterné Polgárőr Egyesület elnöke által szóban előadott 
beszámolót elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: - 

 
 
 
4. Napirend    Rendőrségi beszámoló Tolmács község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében  
  tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról (rendőrségi éves beszámoló) 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy kicsit megkéstek az írásbeli beszámolóval, ma délelőtt hozták meg. Beszéltem a főosztályvezetővel, aki 
készítette, és annyit mondott, hogy különösebb probléma nincs Tolmácson, talán még annyi sem, amennyi eddig 
volt. A lényeget felolvasnám belőle, és utána körbeadom, hogy el tudjátok olvasni. A körzeti megbízottunk 
továbbra is Sinkó Márk. Tolmács településen 2013. évben elfogás 1 esetben volt, előállítás 2 esetben. Nem volt 
testi kényszer alkalmazás, bilincs alkalmazása 1 fővel szemben volt. Családon belüli erőszak miatti intézkedés 
nem volt, nem volt ittas járművezetővel szembeni intézkedés sem. Szabálysértési feljelentés 3 fő ellen volt, és 6 
fővel szemben szabtak ki helyszíni bírságot 75.000 Ft értékben. 
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A bűnügyi helyzetet kiemelték: „Tolmács községben 2013. évben a kiemelten kezelt bűncselekmények közül 6 
esetben folytattunk nyomozást lopás miatt, 1 esetben garázdaság miatt. Egyéb bűncselekmény miatt eljárás nem 
indult.” 
A végén a célkitűzéseiket és feladat meghatározásokat írják még, hogy a járőrök számát kellene megemelni, 
leírják, hogy jó kapcsolatuk van a polgárőrséggel. 
Körbe adom, olvassátok el! 
 
A képviselő-testület átolvasta a rendőrség beszámolóját. 
Hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja a rendőrség Tolmács község közbiztonságáról szóló beszámolóját, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

48/2014. (V.26.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács község közbiztonsági 
helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló, Rétsági 
Rendőrkapitányság által előterjesztett beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: - 
 
 
 

5. Napirend    Tolmács- Bánk Óvoda Intézményi Társulás megszüntetése 
  Bagolyodú Óvoda alapítása, alapító okirat elfogadása 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Láttátok az előterjesztést, két határozati javaslat van. Az egyik a Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás 
megszűntetésére vonatkozik, a másik pedig az önálló óvoda alapító okiratának elfogadására. Kérdés, vélemény 
van-e a megszűntetéssel kapcsolatban? 
 
Hámori Imréné képviselő 
A megszűntetéssel kapcsolatban nincs. 
 
 Hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy a Tolmács- Bánk Óvoda Intézményi Társulást 2014. július 31-el megszüntessük, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

49/2014. (V.26.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete – összhangban a 21/2014. 
(IV.15.) határozatával - az előterjesztettek szerint elfogadja Tolmács-Bánk Óvoda 
Intézményi Társulás megszüntető megállapodását. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntető megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: polgármester 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Az alapító okirattal kapcsolatban van-e észrevétel, kérdés? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nekem ez az elnevezés furcsa, mert Bagolyodú Óvoda a fülnek nem a legjobb hangzás. Én ezt nem tartom 
helyesnek! Az óvodások ki sem fogják tudni mondani. 
 
Csehek József képviselő 
Egyszerűen Bagoly Óvoda nem lenne elég? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem tudom, mondja el mindenki a véleményét! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Meg lett kérdezve a szülői munkaközösség azért, hogy az legyen az óvoda neve, amit a szülők többsége választ, 
és ezt a nevet választották a legtöbben. Én nem tudom, hogy hogyan zajlott, nem vettem részt az eseményben, és 
a végeredményt sem tudom. Polgármester Úr beszélt a vezetőkkel? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én senkivel nem beszéltem! Én megkértem az intézményvezető asszonyt, hogy intézze ezt a dolgot. Zsuzsi, 
legyél szíves tájékoztasd a képviselő-testületet, hogy történt a névválasztás. 
 
Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
Miután megkaptam, hogy bonyolítsam le az átszervezés véleményezését és a névválasztást, elmondtam a szülői 
munkaközösségnek, hogy mi a testület elvárása, és hogy válasszanak egy olyan nevet, amit ezen túl az óvoda 
viselni fog. Kértem őket, hogy figyeljenek oda, mert ez nem 2-3 évre szól. Többféle név felmerült, sokkal 
kacifántosabb is, mint amit most választottak, de nekem ezt mondták, tehát nekem ezt kellett ráírnom a 
véleményre.  
 
Torma Andrea jegyző 
Egyetértek a Zsuzsival, bizony ez a név nem két-három évre szól, ameddig a jelenlegi szülői munkaközösség az 
óvodában szülő. A mostani névválasztás a következő generációra is vonatkozni fog. Azt gondolom, hogy a 
testületnek most is felelősségteljesen kell dönteni. A testület kapott egy véleményt, egy javaslatot, amit vagy 
elfogad, vagy módosíthat, vagy ha van, akkor szavazhat más javaslatról is, de az biztos, hogy egy hosszú távú 
döntésről van szó, amit a testületnek kell végérvényesen, felelőséggel eldönteni.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az óvoda nevét a képviselő-testület jogköre eldönteni, amihez javaslatot kértünk a szülőktől. De az ülés előtt 
ahogy beszélgettünk, elhangzott egy jó javaslat, nem tudom ki mondta, hogy Bagolyfalvi Óvoda? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A Szilvi. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Minket tolmácsi baglyoknak hívtak. Bagolyfalvi óvoda, nekem ez tetszik. 
 
Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
Vagy a bagolyfiókák. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az is aranyos! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nekem is tetszik az is, de egy kicsit furán hangzik, hogy Bagolyfiókák Óvoda! Nekem jobban hangzik a 
Bagolyfalvi Óvoda elnevezés. Ezt csak javaslatként mondom. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az odutól jobb mind a kettő! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tehát: bagolyvár, bagolytanya, bagolykuckó, bagolyfiókák. 
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Varsányi Péterné Polgárőr Egyesület elnöke 
A bagolytanya név már foglalt. 
 
Torma Andrea jegyző 
De egy óvodához a bagolytanya elnevezés talán nem is illik. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én tisztelem, becsülöm azokat az embereket, akik a névkitalálással foglalkoztak – végre neve lesz a tolmácsi 
óvodának - de a gyerekek szempontjából nem tudom elfogadni a Bagolyodu Óvoda nevet. Megkérdezik az 
óvodástól, hogy milyen óvodába jársz, és szegénykém ki sem fogja tudni mondani! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mit szóltok a Tolmácsi Bagolyfalvi Óvoda elnevezéshez? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem inkább Bagolyfalva Óvoda? 
 
Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
Szerintem nem. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én inkább a bagolyfiókáknál maradnék! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tehát Tolmácsi Bagolyfiókák Óvoda? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Mondogassa egy kicsit mindenki magába, hogy melyik a jobb. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Válasszunk ki három nevet, plakátoljuk ki, és kérjük ki a szülők véleményét. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Erre már nincs időnk Kriszti, a héten el kell indítani a megszűntetést és az új óvoda megalapítását. 
 
Laczkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodavezető 
A döntést be kell vállalnia a testületnek! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó, persze, ez egyértelmű! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mit szóltok hozzá, hogy Tolmácsi Bagolyfalvi Óvoda? 
 
Csehek József képviselő 
Folyamatosan, jól lehet mondani! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mit szólnak hozzá a meghívott vendégeink? 
 
A meghívott vendégek szerint a Bagolyfalvi Óvoda  jól hangzó név, és támogatják ezt a név választást. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most hirtelen eszembe jutott még egy jól hangzó név: Tolmácsi Kisbagoly Óvoda. Ehhez mit szóltok?  
 
A képviselők az óvodai név javaslatra tetszésüket fejezték ki. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor lezárom az óvoda névválasztásának kérdését, és az elhangzott javaslatokat szavazásra bocsátom!  
Kérem, kézfeltartással szavazzon, aki egyetért azzal, hogy az alapításra kerülő óvodánk neve Tolmácsi 
Bagolyodu Óvoda legyen! 
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A képviselő–testület 4 nem szavazattal, 1 tartózkodássál nem támogatta a javaslatot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérem, kézfeltartással szavazzon, aki egyetért azzal, hogy az alapításra kerülő óvodánk neve Tolmácsi 
Kisbagoly Óvoda legyen! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy az alapításra 
kerülő óvoda neve Tolmácsi Kisbagoly Óvoda legyen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az Óvoda alapító okiratával kapcsolatban van-e más kérdés, hozzászólás, vélemény, javaslat? 
 
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 2014. augusztus 1-től önállóan működő óvodánk neve Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 
legyen, és ennek megfelelően, ezzel a névvel elfogadja az óvoda előterjesztett alapító okiratát, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a következő 
határozatot: 
 

50/2014. (V.26.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete – összhangban a 21/2014. 
(IV.15.) határozatával - az előterjesztettek szerint elfogadja a Tolmácsi Kisbagoly 
Óvoda Alapító Okiratát, mely alapító okirat jelen határozat mellékletét képezi. Az 
alapító okirat és az intézményalapítás 2014. augusztus 1-jén lép hatályba. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat kiadmányozására és 
záradékolására. 
 
Határidő: 2014. augusztus 1-jétől folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 

6. Napirend      Óvodavezetői pályázati felhívás kiírása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztett anyagban nem szerepel, de javaslom, hogy a kiírásban előnyként szerepeljen az idegen 
nyelvtudás is. Nem fontos a nyelvvizsga, csak a nyelvtudás. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Miért ragaszkodunk az 5 év gyakorlathoz? 
 
Torma Andrea jegyző 
Jogszabályi előírás, hogy legalább 5 év óvodapedagógusi – nem vezetői - gyakorlat szükséges. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én a szakmai bizottságnak javasolnék valami kis tiszteletdíjat. Igaz, csak úgy van írva, hogy amennyiben 
szükséges megbízási díjat fizessünk. Azért csak össze kell ülni a három embernek, és átnézni a pályázatokat. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én azon a mondaton egy jót mosolyogtam! Akik hivatalosan szakértenek, azok olyan összegeket elkérnek, hogy 
csak na! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A bizottság feladata az, hogy elbeszélgetnek a pályázóval, utána áttanulmányozzák a pályázati anyagát, majd 
összeülnek dönteni, és javaslatot terjesztenek elő a testület felé? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen. Én csak a magam nevében mondhatom, hogy vállalom a feladatot. Nem egy olyan nagy horderejű munka. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
De a bizottságnak illik javaslatot megfogalmazni, és a javaslatot a testületnek illik tudomásul venni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerintem ezt mi térítésmentesen elvállaljuk. Azt szeretném még megkérdezni, hogy abban az esetben mi lesz, 
ha nem pályázik senki? 
 
Torma Andrea jegyző 
Akkor egy óvodapedagógust meg kell bízni a vezetői feladatok elvégzésével, maximum 1 évre, és 
tulajdonképpen folyamatosan lehet pályáztatni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Értem. 
 
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 előterjesztett pályázati kiírást kiegészítve azzal, hogy az idegennyelvtudást előnyben 
részesítjük, elfogada, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

51/2014. (V.26.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. 
augusztus 1. napjától megalapításra kerülő Tolmácsi Bagolyodú Óvoda óvodavezetői 
feladatainak ellátására vonatkozó magasabb vezetői pályázatot az előterjesztettek 
szerint, jelen határozat mellékletét képező tartalommal kiírja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon. 
 
A képviselő-testület a Tolmácsi Bagolyodú Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására 
beérkező pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

- Halász Magdolna óvodapedagógus 
- Hámori Imréné óvodapedagógus 
- Laszkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodapedagógus 

A képviselő-testület megbízza a bizottságot, hogy a pályázati határidőt követően a 
pályázókat hallgassa meg, majd a bizottság a meghallgatás alapján kialakított 
véleményét – a döntés segítése céljából – foglalja írásba és terjessze a képviselő-testület 
elé. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szakértői munka ellátásáért 
megbízási szerződést kössön és a felkért szakértőkkel való megegyezésnek 
megfelelően, amennyiben szükséges, megbízási díjat fizessen ki. 
 
Határidő: azonnal, illetve 2014. júliusi képviselő-testületi döntésig 
Felelős: polgármester 

 
 
 
7. Napirend    Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló  
 beszámoló 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdem a jegyző asszonyt, hogy van-e szóbeli kiegészítésed? 
 
Torma Andrea jegyző 
Nincs. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény a testület részéről? 
 
Hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

52/2014. (V.26.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásairól szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: - 

 
 

8. Napirend    Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ismét a jegyző asszonyt kérdezem: van-e szóbeli kiegészítés? 
 
Torma Andrea jegyző 
Nincs. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e kérdés, vélemény, észrevétel a képviselők részéről? 
 
Hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

53/2014. (V.26.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 
szociális ellátásairól szóló 2013. évi beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    - 

 
 
 

9. Napirend    Egyebek 
- Sportpálya névadása 
- Óvoda épület felújítása – KEOP pályázat épület energetika 
- Földterület átminősítési kérelem 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Részemről három kérdésről szeretnék beszélni az „Egyebek” napirendben. Említettem már, hogy csütörtökön 
lesz a civil szervezetek pályázataiból megújult beruházások hivatalos átadása, amire várom a testület tagjait, és a 
civil szervezetek képviselőit is. Az Alpolgármester Úrnak volt egy olyan ötlete, hogy a többfunkciós 
sportpályának adjunk nevet. A pontos névről testületi döntést kell hoznunk, és egy táblát készíttetünk az 
elnevezéssel, melyet a bejáratnál rögzítünk. Ezt a pályát annak idején a Gránit Vállalat építette, és az 
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Alpolgármester Úr azt javasolta, hogy a Gránit vezetőjéről, Szőke Gyuláról nevezzük el a sportpályát. Felmerült, 
hogy esetleg úgy írjuk ki a táblára, hogy idősebb Szőke Gyula sportpálya, vagy Szőke Gyula sportpálya? Kérem 
a javaslatokat! 
 
Varsányi Péterné Polgárőr Egyesület elnöke 
Bocsánat, hogy közbeszólok! Milyen cégnek volt az igazgatója? Mert azóta a cégnevek változtak! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Gránitnak. Gránit Csiszolókorong és Kőedény Gyár volt a hivatalos neve. 
 
Varsányi Péterné Polgárőr Egyesület elnöke 
Hozzá lehetne tenni a névhez a Gránit nevet is, például idősebb Szőke Gyula Gránit sportpálya. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó ötlet! 
 
Csehek József képviselő 
És ha Gránit Szőke Gyula sportpálya lenne? A Gránit elég egyértelműen jelzi, hogy melyik Szőke Gyuláról van 
szó. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen, ez igaz! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tehát, akkor legyen Szőke Gyula Gránit Sportpálya? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezt én is elfogadom! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A tábla mérete 1 m x 40 cm, időjárásnak ellenálló anyagból készül, és erre lesz rányomtatva, hogy: Szőke Gyula 
Gránit Sportpálya.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
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 a felújított sportpálya neve Szőke Gyula Gránit Sportpálya legyen, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

54/2014. (V.26.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező Tolmács 349/3 helyrajzi számú ingatlanon lévő, 
felújított, több funkciós sportpálya megnevezése: Szőke Gyula Gránit Sportpálya. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a névtábla elkészíttetésére és a 
sportpálya bejáratánál történő kihelyezésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Júliusban megnyílik egy KEOP-os pályázat - ami várhatóan nagyon rövid ideig lesz nyitva – önkormányzati 
épületekre, főleg napelemre, de hőszigetelésre is be lehet nyújtani. Nekünk már kész terveink vannak az óvoda 
felújításra, amit annak idején a Börzsöny Kontakt Kft. készített egy másik pályázathoz, amin sajnos nem 
nyertünk. Beszéltem a Kft. vezetőjével, azt mondta, hogy elvállalják a KEOP-os pályázat elkészítését. Az akkor 
25 milliós beruházás lett volna, amiben sok rétű felújítás benne van. 
 
Csehek József képviselő 
A fűtést is felújíthatjuk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt nem támogatja a pályázat, csak a kazánkorszerűsítést. A pályázat 85%-os támogatást biztosít. Az a kérdés, 
hogy beadjuk-e? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Természetesen! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Igen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A költségvetésben minden benne van, amiről az előző pályázatnál döntöttünk, a padlás hőszigetelésétől a kazán 
cseréig. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A vizesblokk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az is, az épület teljes felújítása, csak az előzőleg benyújtott pályázathoz nem kellett önerő, ehhez pedig kell  
15%. 
 
Varsányi Péterné Polgárőr Egyesület elnöke 
Ezen az energetikai pályázaton kívül van más felújításra is kiírva pályázat, csak 3-4 nap lesz a benyújtásra. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor ezt a KEOP-os pályázatot az óvoda felújítására megpróbáljuk! 
 
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 iskola-óvoda épület felújítására KEOP-os pályázatot nyújtsunk be, és vállaljuk a 
15%-os önerőt, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

55/2014. (V.26.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KEOP 
2014. évi, önkormányzati tulajdonban lévő épületek energetikai célú felújítására 
várhatóan a közeljövőben (várhatóan június végén) kiírásra kerülő pályázati felhívásra, 
az óvoda-iskola épület felújítása támogatási célra. 
 
A fejlesztés bekerülési költsége a benyújtott vállalkozói árajánlat szerint 24.999.023 Ft 
(bruttó, áfával növelt összeg).  
A Képviselő-testület a fejlesztési cél megvalósításához bruttó 21.249.170 Ft (85 %) 
vissza nem térítendő támogatást igényel.   
A fejlesztéshez vállalt önerő összege bruttó 3.749.853 Ft (20 %). 

 
A projekt feladat-ellátási helyenkénti részletezése: 
 
Tolmácsi Kisbagoly Óvoda, 2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 106. 
Homlokzat szigetelés, Fűtés-korszerűsítés, Tetőhéjazat csere, Belső rekonstrukcó 
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igényelt támogatás összege:  21.249.170 Ft 
önerő összege: 3.749.853 Ft 

 
Támogatottság esetén a pályázathoz szükséges önerőt az Önkormányzat a 2014. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
Határidő: pályázati felhívás megjelenésekor azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mai napon megkeresett Szetei Iván tolmácsi lakos – ő is pályázott és nyert - hogy elkezdené a felújítás a régi 
Csulik féle házán. Ahhoz a házhoz egy önkormányzati földút vezet, és az a kérése, hogy az utolsó pince után 
hagy zárja le az utat, mivel az egy zsákutca, és a pince után már csak az ő háza van ott, másnak arra nincs dolga. 
Beszélgettünk a jegyző asszonnyal, hogy ezt hogy lehetne megoldani, és azt mondta, hogy esetleg magánúttá 
lehetne onnan minősíteni, tehát marad önkormányzati tulajdonba, csak onnantól, ahonnan ő kéri a lezárást, 
magánúttá minősítjük, és ha már nem közút, akkor le lehet zárni sorompóval. Természetesen ezt a földhivatallal 
le kell egyeztetni, vázrajzot kell hozzá csinálni. Ha úgy döntünk, hogy járjak ennek utána, akkor én felveszem a 
kapcsolatot a földhivatallal és Szetei Ivánnal. Ha minden kész van, akkor a testület elé terjesztem, és akkor 
hozunk erről egy döntést. 
 
Torma Andrea jegyző 
Javaslom, hogy ha a testület támogatja ezt a javaslatot, akkor erről a szándékról most is hozzon egy döntést, 
amely alapján a polgármester ezt el kezdi intézni, majd az előkészített vázrajz alapján hozható meg a végleges 
döntést. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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 a képviselő-testületnek szándékában áll, hogy a 053 helyrajzi számú önkormányzati 
tulajdonú földút kb. 150-200 méterét, az utolsó pincét követően magánúttá való minősítése és lezárása a 
közforgalom elől, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

56/2014. (V.26.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a tolmácsi lakos 
kérelmét, és úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 053 helyrajzi számú 
földutat meg kívánja osztani úgy, hogy az utolsó pincét követő szakasza, kb. 150-200 
méter az utca végéig önkormányzati tulajdonú magánúttá kerüljön átminősítésre, majd 
lezárásra, azzal a feltétellel, hogy az ezzel járó valamennyi költséget kérelmező viseli. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a magánúttá történő 
átminősítés ügyében járjon el, tegye meg a szükséges intézkedéseket, készíttesse el a 
döntéshez szükséges dokumentumokat, majd az előkészített javaslatot döntés céljából 
terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határidő: kérelmező igénye szerint 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A temetőben elhelyezendő földdel kapcsolatban tájékoztatásként elmondanám, hogy ha holnap nem esik, meg 
tudja oldani a vállalkozó a föld kiszállítását. Ennek fuvarköltsége lesz, amit fel kell vállalnunk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tehát megoldott lesz a sírok feltöltése? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Eddig mindig a kálvária oldalából kapáltak ki, és olyan gusztustalanul nézett ki! Egy kis táblát kellene kirakni, 
hogy mindenki tudja, miért van ott a föld. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Másnak van-e hozzászólása az egyebek napirendben? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nekem! Az alsó utat a földút becsatlakozásánál elárasztotta a sár az esőzéskor. Valamit ki kellene találni, hogy 
ez ne történjen meg. Lefaragni a földútból, megsrégelni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen, ezt én is láttam tegnap! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
És ugyanez jellemző a 2-es út és a bekötőutunk keresztezősében, ugyanis az Agroméra Kft. szó szerint 
beszántotta az árkot, és bevetette. Ott valamikor régen volt egy rendes árok, amióta a vadkertiek művelik, azt is 
beszántották, és állandó már a sártenger a bekötőutunkon! Simára tették a földet az úttal! Nincs közte árok! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az Agroméra Kft. visszaadja a tolmácsi földeket. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor előtte tegyék rendbe az árkot, és utána adják vissza! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Annyit tudok csinálni, hogy írok a közútnak egy levelet – mert az az út az állami közúté - hogy intézkedjenek, 
mert ez a kérésünk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Úgy van! Az így nem járható terület. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Szent Lőrinc út felső részéről is érkezett bejelentés a rossz út végett, azt mondják, hogy a buszok úgy 
száguldanak át az útszakaszon, hogy valósággal földrengést éreznek benn a házban, és falak repednek meg! 
Volt egy bejárás, a közútkezelő részéről jött egy főmérnök, és kértem, hogy a 40-es korlátozó táblát tegyék 
vissza az utca elejére, vissza is tették. Annyit kérdeztem még, hogy lesz-e már pénz a bekötőút felújítására? Azt 
mondta, hogy nem kapták még meg rá a pénzt, de Tolmács benne van az első ütemben. Utána volt egy 
buszmenetrend egyeztetésünk, ahol a Nógrád Volán vezetője is jelen volt, így el tudtam személyesen mondani, 
hogy szóljanak a sofőröknek, ne engedjék begyorsulni a lejtőn a buszt, mert már többen panaszkodtak rájuk az 
ott lakók közül. Azt nem tudom, hogy lesz-e foganatja! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az Arany János utcai kanyarban - a Novákék háza mellett – akkora pocsolyák állnak, hogy nem lehet 
közlekedni. Annyira kijárták az autók a zúzott követ, hogy az rettenetes! Vannak most dolgozóink, csákánnyal és 
lapáttal az út szélére kisodort követ húzzák vissza a gödörbe! 
 
Varsányi Péterné Polgárőr Egyesület elnöke 
Elég sok autó arra rövidíti az utat, és hozzá kell azt is tennem, hogy nagyon rossz a Béke utca. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azt már korábban megbeszéltük, hogy az egész faluban szeretnénk kátyúztatni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Döntés született arról, hogy az Alpolgármester Úr és én döntünk az árajánlatok alapján, hogy ki fogja csinálni. 
Akit szeretnénk megbízni a munkával, egy hónap haladékot, türelmet kért, mert az alföldön még nagy munkája 
van, azt szeretné befejezni, és jön ide. 
 
Varsányi Péterné Polgárőr Egyesület elnöke 
Ha gondoljátok, nagyon szívesen segítek árajánlat kérés ügyében. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Abból már van nyolc! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönjük, de árajánlatok szinte napjában jönnek e-mailben. Az útra zúduló sár problémáját megoldjuk, és az 
Arany János utcait is. 
 
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 


