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  Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

15/2014.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2014. október 2-án 16.00 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. 
Javaslom, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Dudásné Rudnai Krisztina képviselő legyen. 
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
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 
 
1. Beszámoló Tolmács Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Tolmács 053 helyrajzi számú út megosztása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
3. Szociális étkeztetés szakmai programja 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
4. Településrendezési terv módosítása – véleményezési eljárás lezárása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
5. Szociális célú tűzifavásárlás 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

6. Egyebek 
 

 
Zárt ülés: 
 
1-8. Önkormányzati segély iránti kérelmek 
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Napirend előtt 
 Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
  
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az iskola-óvoda felújítás pályázatát szeptember 22-én beadtuk.  
A folyékony szennyvízszállítással kapcsolatban: a kiírt közbeszerzésünkre nem érkezett egy ajánlat sem, tehát 
eredménytelen! A kiosztott tájékoztatás szerint, és a bíráló bizottság javaslata alapján javaslom a határozati 
javaslat elfogadását, miszerint az eljárást eredménytelennek nyilvánítjuk. Majd a választásokat követően az új 
testület dönt a folytatásról, hogy hogyan tovább, kerüljön-e még egyszer kiírásra a felhívás, milyen tartalommal, 
stb.  
 
Hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy eredménytelenné nyilvánítsuk a folyékony háztartási hulladék összegyűjtésére kiírt 
közbeszerzési eljárást a határozati javaslat szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

80/2014. (X.2.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a „Tolmács Község 
közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása” tárgyban ajánlattételi felhívás megküldésével 
indított közbeszerzési eljárást a Kbt. 76.§ (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen 
az eljárás, mivel az eljárás során nem nyújtottak be ajánlatot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A volt Avikohoz vezető út szélesítése megtörtént, 2.400.000 Ft + Áfa lett a költsége, az erre vonatkozó 
szerződést aláírtam. Ez a fejlesztés benne volt a költségvetésünkben, és meg is beszéltük.  
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény  nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend Beszámoló Tolmács Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. féléves  

teljesítéséről 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e kérdés, vélemény? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A tervezetten belül vagyunk, tartalék is szépen képződött. Annyiban tértünk el, hogy a tervezet 112.781 ezer Ft 
volt, most pedig 125.113 ezer Ft-ra felemeltük, tehát több lett a pénzünk, mint ahogyan terveztük. Egy-két 
helyen kisebb összeggel emelkedett a kiadásunk, de a terveken belül vagyunk bőven! Ez azt jelenti, hogy lesz 
miből gazdálkodni az utánunk következőknek is! 
 
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 Tolmács Község Önkormányzatának 2014. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló 
beszámolóját elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

81/2014. (X.2.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi I. 
féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
A képviselő-testület a költségvetés első félévi teljesítését 52.525 e Ft bevétellel; - ezen 
belül: 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről    33.756 e Ft, 
Közhatalmi bevételek       12.839 e Ft, 
Működési bevételek            5.783 e Ft, 
Felhalmozási bevételek               66 e Ft 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             81 e Ft 

jóváhagyja. 
 
A költségvetés első félévi teljesítését 54.540 e Ft kiadással; - ezen belül: 

Személyi jellegű kiadás     16.077 e Ft, 
Munkaadó járulékai        2.941 e Ft, 
Dologi kiadás      11.581 e Ft, 
Ellátottak pénzbeli juttatásai       1.177 e Ft, 
Egyéb működési célú kiadások    11.689 e Ft, 
Beruházások            136 e Ft, 
Felújítások             255 e Ft, 
Egyéb felhalmozási célú kiadások    10.684 e Ft, 

jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    - 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A közös hivatal első féléves beszámolóját is el kell fogadnunk. Kérdés? 
 
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 Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi I. féléves gazdálkodásáról 
szóló beszámolót elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

82/2014. (X.2.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót 
elfogadja.  
 
A képviselő-testület a költségvetés első félévi teljesítését 18.254  ezer Ft bevétellel; - 
ezen belül: 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről    1.618 ezer Ft, 
Finanszírozási bevétel     16.636 ezer Ft 

jóváhagyja. 
 
A költségvetés első félévi teljesítését 16.705 ezer Ft kiadással; - ezen belül: 

Személyi jellegű kiadás    11.936 ezer Ft, 
Munkaadókat terhelő járulékok     3.237 ezer Ft, 
Dologi kiadások       1.430 ezer Ft, 
Egyéb működési célú kiadások        102 ezer Ft, 

jóváhagyja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:  - 

 
 
 
2. Napirend  Tolmács 053 helyrajzi számú út megosztása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Láttátok a változási vázrajzot, hogy mit is szeretne a kérelmező. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Csak azért kéri, hogy tiszta legyen az erdő alja? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Gondolom azért is, de látjátok, hogy nem az egész útról van szó, csak a kanyar utáni részről. Azon a részen 
minden az ő tulajdona, úgyhogy szerintem ez senkinek nem fog gondot okozni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A térképen meg lehetett nézni a helyrajzi számokat is, minden ott lévő terület az övéké. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nekem az jutott eszembe, hogy ott vannak a pincék. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kanyar után, ahol le lenne zárva, már nincs pince. 
 
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 a változási vázrajz szerint hozzájáruljunk a 053 hrsz-ú út megosztásához, magánúttá 
történő nyilvánításához, a kérelmező kizárólagos használatához, és elfogadja a határozati javaslatot, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

83/2014. (X.2.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő 053 helyrajzi számú út megnevezésű terület megosztásához a 
határozat mellékletét képező, Bányai Levente okleveles földmérő mérnök által 35/2014. 
munkaszámon elkészített változási vázrajz alapján az alábbiak szerint hozzájárul: 
- A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező 053 helyrajzi számú 1860 m2 
területű ingatlant (közút) megosztja az alábbi, létrejövő új területekre: 

- 053/1 helyrajzi számú, 803 m2 területű, közút megnevezésű terület, 
- 053/2 helyrajzi számú 1057 m2 területű, közforgalom elől elzárt út (magánút) 
megnevezésű terület.  

- A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező, létrejövő új 053/2 helyrajzi 
számú területet – az úttal érintett ingatlanok tulajdonosának kérésére - közforgalom elől 
elzárt magánúttá minősíti, tekintettel arra, hogy az útról kizárólag az egyazon tulajdonos 
tulajdonában lévő 052/1, 052/4, 054, 055, 056, 058 helyrajzi számú ingatlanok 
közelíthetők meg, vagyis az útról más ingatlan nem közelíthető meg, ezáltal az út 
közforgalom előli elzárásából nem keletkezik olyan ingatlan, amely 
megközelíthetetlenné válna. 
- A képviselő-testület kijelenti, hogy a megosztásból létrejövő 053/2 helyrajzi számú út 
– tekintettel arra, hogy az út nem közút, és a képviselő-testület nem minősíti 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak –a nemzeti 
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vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a megosztást és átminősítést 
követően nem minősül forgalomképtelen törzsvagyonnak. 
- A képviselő-testület hozzájárul, hogy a létrejövő 053/2 helyrajzi számú út kizárólagos 
használója az útról kizárólagosan megközelíthető ingatlanok tekintetében tulajdonosi 
jogokkal bíró dr. Szetei Iván tolmácsi lakos, illetve az, akit az út használatára feljogosít. 
A kizárólagos használattal feljogosított személy a kizárólagos használat fejében a jobb 
színvonalú közlekedési feltételek biztosítása érdekében köteles a teljes utat (a 053/1 és 
053/2 helyrajzi számú utakat) kőzúzalékkal (apró kővel) leteríteni, az utat, valamint az 
út szélét folyamatosan karbantartani, gondozni, így többek között az út melletti 
fűnyírást is rendszeresen elvégezni.  
- A képviselő-testület hozzájárul, hogy a létrejövő 053/2 helyrajzi számú út – tekintettel 
arra, hogy az útról csak a kizárólagos használattal felruházott személy tulajdonában lévő 
ingatlanok közelíthetőek meg – sorompóval, kapuval, vagy más fizikai eszközzel, 
valamint „magánút” feliratot tartalmazó táblával egyértelműen jelezve, hogy 
közforgalom elől elzárt út, lezárásra kerüljön. 
- A földterület megosztásához és átminősítéséhez, valamint lezárásához kapcsolódó 
valamennyi költséget (pl. változási vázrajzok elkészítése, ügyvédi díj, földhivatali 
eljárás díjai, elzárás engedélyezésének költsége, sorompó, tábla elkészítése, kihelyezése, 
stb.) a 053/2 helyrajzi számú közforgalom elől elzárt út kizárólagos használatára 
jogosult kérelmező viseli. 
- A 053/2 helyrajzi számú út kizárólagos használója köteles az utat rendben, tisztán, 
közlekedésre alkalmas állapotban tartani, állagát megóvni, és az útban okozott 
mindennemű kárt a tulajdonos részére megtéríteni, az okozott kárt helyreállítani. 
- A képviselő-testület hozzájárul, hogy a 053/2 helyrajzi számú út az ingatlan-
nyilvántartásban közforgalom elől elzárt magánútként bejegyzésre kerüljön. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a határozatban foglaltak végrehajtására, 
valamint a megosztásból létrejövő 053/2 helyrajzi számú út kizárólagos használatára 
vonatkozó – e határozatnak megfelelő – megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: azonnal, illetve kérelmező igénye szerint 
Felelős: polgármester 
 
 
 

3. Napirend Szociális étkeztetés szakmai programja 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e kérdés, észrevétel? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
El lett készítve egy új szakmai program, és ez alapján lesz ellátva a szociális étkeztetés. Érthető, nincs kérdés. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a napirend tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
szociális étkeztetés szakmai programját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

84/2014. (X.2.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztettek szerint elfogadja 
és jóváhagyja Tolmács Község Önkormányzata által végzett szociális ellátás szakmai 
programját. A szakmai program a határozat mellékletét képezi. 
A szakmai program az elfogadás napjától hatályos. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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4. Napirend Településrendezési terv módosítása – véleményezési eljárás lezárása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Kicsit bonyolult! Kifejtenéd bővebben? 
 
Torma Andrea jegyző 
A településrendezési terv módosítása miatt le kellett bonyolítani egy véleményezési eljárást. A szakhatóságok – 
mindenki a saját szakterülete szempontjából – átnézi a tervezetet, véleményt mond. Két fordulóban kértük ki a 
véleményüket. Az előzetes véleményezés során megküldött véleményeket a tervező beépítette a tervezett 
módosításba, majd ismét kiküldésre került az eljárásban résztvevő szerveknek. Ezeket a véleményeket a 
testületnek meg kell ismernie, és le kell zárni az eljárást. Erről szól az előterjesztés első része és az első 
határozati javaslat, illetve a kiküldött sok vélemény. A második határozatban a környezeti hatástanulmány 
készíttetéséről, illetve nem készíttetéséről kell döntenie a testületnek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztést szóban a következőkkel kívánom kiegészíteni: A beérkezett vélemények nem tartalmaztak kifogást, 
kisebb észrevételeket igen, melyeket a településtervező megfelelően átvezetett a tervanyagban. A véleményezés során 
egy olyan vélemény érkezett, amelyre reagálni szükséges: a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási 
Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését írta elő. Ez a 
vélemény kimaradt a kiküldött anyagból, most osztom ki, kérlek, olvassátok el, ismerjétek meg ezt is. Az 
Örökségvédelmi Hivatal által előírt örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére ajánlatot kértünk a jelen módosítást 
készítő településtervezőtől. A tervező ilyen tanulmány készítésével nem foglalkozik, mert ez egy másik szakma. 
Segítséget kértünk tőle, hogy szerezzen ilyen szakembert, aki elvállalja ennek elkészítését, olyan határidőben, hogy az 
még beleférjen a rendezési terv módosítás eljárásába. Nagyon sok utánjárással sikerült találnunk egy ilyen szakembert, 
az illetőt úgy hívják, hogy Virányi Zsolt, Debreceni szakember. Az ajánlata – egyelőre csak szóban, de majd írásban is 
küldi – 250.000 Ft. A díj tartalmazza az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését és az ide való utazási költségeket 
is. Sajnos nem kevés összeg, viszont a legtöbben el sem vállalták, és e nélkül nem történhet meg a rendezési terv 
módosítás. Ráadásul az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése az Önkormányzatot érinti, hiszen a kastély, mint 
örökségvédelmi szempontból meghatározó építmény miatt írták elő, és nem a rendezési terv módosításban érintett 
vállalkozások területei miatt, így azt saját forrásból kell megfinanszíroznunk. A határozati javaslatot ennek 
megfelelően a következőkkel javaslom kiegészíteni: A képviselő-testület egyidejűleg megbízást ad a folyamatban lévő 
településrendezési terv módosításhoz az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére, az ajánlatot adó Virányi Zsolt 
műemléki szakértő megbízásával, és a hatástanulmányt legkésőbb a jelen eljárás szerinti módosított településrendezési 
eszközök hatályba lépéséig kell elkészítenie. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Végig olvastam az összes javaslatot, és a HM azokra a fenti területeire, a 083/1, 083/2 helyrajzi számú területre, a 313 
helyrajzi számra kifejezetten azt az utasítást adják, hogy kármentesítés, bontás nem végezhető, még ha megkapjuk 
sem. Ehhez további egyeztetés szükséges. Ez azt jelenti, ha visszaadnák valamikor az önkormányzatnak a lőtér 
területét, nem sok mindent kezdhetünk vele. 
 
Torma Andrea jegyző 
Arra a területre vonatkozóan nem kértünk szakhatósági véleményt, csak a rendezési terv módosítással érintett 
területeire vonatkozóan. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nekem az volt a furcsa, hogy a helyi építési szabályzat 6. §-a azt írja, hogy az engedéllyel rendelkező házi 
szennyvíztisztító kisberendezés építését előnyben kell részesíteni, de amennyiben a szennyvízcsatorna kiépítésre 
kerül, 1 éven belül rá kell csatlakozni. Ez is érdekes, hogyha most lenne pénzem, és megcsinálnám a 
szennyvíztisztító kisberendezésemet – majdnem 400.000 Ft, és a környező országokban engedélyeztek - akkor is 
rá kell csatlakoznom a szennyvízcsatornára. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem az a terület, amiről írnak, a focipályától végig az első ház kertvégéig van, külterületre vonatkozik, 
nullával kezdődik a helyrajzi száma. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Én úgy vettem ki, hogy a volt honvédségi terület. Nem tudtam megnézni a térképen, mert a gépemet újra kellett 
telepíteni, és nincs már meg az a térkép, amit régebben átküldtél. Mindegy, de én úgy vettem ki, hogy a volt 
honvédségi területre írták, hogy kármentesítés, bontás nem végezhető. Ha elolvassátok a véleményüket, ott 
felsorol nagyon sok helyrajzi számot. 
 
Torma Andrea jegyző 
Ezekkel a határozatokkal még nincs lezárva a rendezési terv módosítása. A döntésünket megküldjük még az 
állami főépítésznek, ő kiadja a végső véleményét, aztán a testület fogja elfogadni a végleges módosítást, rendelet 
formájában. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Így elfogadható? 
 
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 lezárjuk a véleményezési eljárást, és a jelenlegi település-tervezővel elkészíttetjük a kastélyra vonatkozó 
örökségvédelmi hatástanulmányt, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

85/2014. (X.2.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, 
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 6. § (1) bekezdése által biztosított jogkörében, a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése szerint a Tolmács község 
településrendezési eszközei módosítása véleményezési szakasza során beérkezett 
véleményeket megismerte, és azokat elfogadja. 
A képviselő-testület elfogadja a folyamatban lévő településrendezési terv módosításhoz 
előírt örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére vonatkozó ajánlatot, mely alapján 
megbízást ad a Virányi Zsolt (4030 Debrecen, Horváth Árpád u. 29/A.) 
műemlékvédelmi szakértő részére az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére 
250.000 Ft megbízási díj ellenében, legkésőbb jelen eljárás szerinti módosított 
településrendezési eszközök hatályba lépéséig. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az erre vonatkozó megbízási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 
1.  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami 

Főépítésze, 3525 Miskolc, Dóczy J. u. 6. 3525 Miskolc, Pf.: 464 
2.  Rétság Város Jegyzője első fokú építésügyi hatóság, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
3.   „KISSTERV Településtervezési” Kft. 5350 Tiszafüred, Pék u. 1. 
4.  Irattár 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester  szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy környezeti hatástanulmányt 
nem kívánunk készíttetni, és elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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86/2014. (X.2.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, 
valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 
11.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy dönt, hogy 
Tolmács község településrendezési eszközei módosítására vonatkozó környezeti 
vizsgálatát nem készítteti el. 
A képviselő-testület a fenti tárgykörre vonatkozó döntését az alábbiakkal indokolja: 
A módosítással érintett területekre vonatkozóan nem látja szükségét a környezeti 
vizsgálat lefolytatásának, tekintettel arra, hogy a tervezett változtatás várható környezeti 
hatása nem jelentős, valamint a felelős szervek sem javasolták annak elkészítését. 
E határozatot a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapján, a környezet 
védelméért felelős szerveknek meg kell küldeni, melyről a Jegyzőnek kell gondoskodni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 
1.  Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala, 3100 Salgótarján, Május 1. út 41. 

(3101 Salgótarján Pf. 91.) 
2.  Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, 3304 Eger, Sánc u. 6. 
3.  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami 

Főépítésze, 3525 Miskolc, Dóczy J. u. 6. (3525 Miskolc, Pf.: 464) 
4.  Nógrád Megyei Kormányhivatal Növény - és Talajvédelmi Igazgatóság, 2660 

Balassagyarmat Mártírok útja 78. (2660 Balassagyarmat Pf.: 3.) 
5.  Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Népegészségügyi 

Intézete, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17. 
6.  Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, 3300 Eger, Szövetkezet u. 4. 

(3301 Eger, Pf.: 41.) 
7.  Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 
8.   „KISSTERV Településtervezési” Kft. 5350 Tiszafüred, Pék u. 1. 
9.  Irattár 
 

 
 
5. Napirend  Szociális célú tűzifavásárlás 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok, hogy 14.000 Ft + Áfa/m3 áron lehet beszerezni a szociális tüzifát. 
 
Torma Andrea jegyző 
És 1.000 Ft/m3 + Áfa önerőt kell hozzá biztosítanunk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az a kérdés, részt veszünk-e benne, és ha igen, mennyivel? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Igen! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
12 m3-rel pályázzunk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Igen, annyiról volt szó, tavaly is annyi volt talán. 
 
Torma Andrea jegyző 
42 m3-ig lehet benyújtanunk a pályázatot.  
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Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Hogy melyik község hány m3-t pályázhat meg, az a segélyezettek számától függ, az alapján kalkulálják ki 
településenként a mennyiséget. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, tényleg tavaly volt 12 m3, amit 6 család kapott. Most a területbérlésért is fát kapunk, és amit tavasszal 
kitermeltek a közmunkások, az is ott van. 
 
Torma Andrea jegyző 
De ez nem kerül sokba! 1.000 Ft/m3. Egy kocsira hány m3 fér? Szerintem használjuk ki minél többet. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
10 m3-es egy nagyobb autó, de a kisebb az csak 6 m3-t hoz. Tavaly is kétszerre hozták le. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Azt kell még megfontolni, hogy elsősorban a lakásfenntartási támogatásban részesülők igényelhetnek szociális 
tüzifát, és Tolmácson elég magas a számuk! Nehogy azzal kelljen szembesülnünk, hogy sokan igénylik majd és 
nem lesz mit adnunk. 1-1 m3 nem biztos, hogy nagy segítség! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A tárolással lehetnek esetleg gondjaink, azt kell még átgondolni.  
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Amennyire pályázunk, azt szét kell osztani, nem kell sokáig tárolgatnunk. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Hányan vannak, akik igényelhetik? Ha sokan vannak, akkor a 12 m3 nem biztos, hogy elég. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Sokan! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor igényeljünk 24 m3-t, és abból már lehet osztani. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Így van! 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a napirend tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy 24 m3 mennyiségű szociális tüzifa vásárlásra benyújtsuk az igényt, és ehhez biztosítjuk az önerőt, és így 
elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

87/2014. (X.2.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi 
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 
szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapján szociális célú tűzifavásárláshoz 
kapcsolódó támogatásra 24 m3 mennyiségű igényt nyújt be.  
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Tolmács Község Önkormányzata a rendeletben 
előírt feltételeket vállalja, a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 
kér, valamint a támogatás igénybevételéhez szükséges 30.480 Ft önrészt és a felmerülő 
szállítási költségeket a költségvetési tartalék terhére biztosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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6. Napirend  Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A múltkor említettem, hogy megpályázhatnánk a közvilágítás korszerűsítését. El kell dönteni, hogy pályázunk, 
vagy nem. A ledes izzókkal sok pénzt tudnánk megtakarítani. 100%-os támogatottságú pályázat. A 
pályázatíróktól kaptam erről a pályázati lehetőségről egy összefoglalót.  
 
A polgármester átadta a képviselőknek a KEOP-2014-5-5.0/K – Közvilágítás Energiatakarékos Átalakítása c. 
pályázati felhívás összefoglalóját. Az átadott összefoglaló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mennyivel lesz olcsóbb a közvilágítás? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
80 %-kal! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha annyival nem is, de sokkal! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Most 30 wattos fénycsövek vannak benne, ami pedig belekerülne, az maximum 10 wattos led. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ma nyílt meg a pályázat, de már 7-ig be is kell adni. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy 
pályázzunk a közvilágítás energiatakarékos átalakítására, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

88/2014. (X.2.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 
kíván benyújtani a közvilágítás energiatakarékos átalakítása” megnevezésű (pályázati 
azonosító: KEOP-2014-5.5.0/K) pályázati felhívásra. A képviselő-testület a pályázat, 
valamint az ahhoz szükséges dokumentumok elkészítésével, illetve a projektmenedzseri 
feladatok ellátásával megbízza az Europatender Consulting Kft. 
A képviselő-testület a pályázat benyújtása érdekében felhatalmazza a polgármestert, 
hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.  
 
Határidő: azonnal, pályázat benyújtási határideje 
Felelős:   polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Arra gondoltam, hogy a Szent Lőrinc úton a járdát fel kellene újítani, leaszfaltoztatni. Erre kértem két 
árajánlatot, az egyiket attól a cégtől, akik az utakat is kátyúzták, a Tanka-Pidó Kft. Kijöttek, felmérték, 
3.600.000 Ft kiviteli összegre adtak ajánlatot.  
A polgármester átadta a képviselők részére a beérkezett két ajánlatot. A képviselők részére átadott két ajánlat a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
A másik árajánlat drágább, 3.700.000 Ft + áfa, de kedden már neki tudnak fogni. A másik cég csak október 
közepe, vége felé tudná elkezdeni a munkákat. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Csinálják meg ők, akik még most megtudják! 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy 
elfogadva a Tri-Zöld Hulladékkezelő Kft. ajánlatát, 3.700.000 Ft + áfa kivitelezési áron rendeljük meg a Szent 
Lőrinc út melletti járda felújítását úgy, hogy a kivitelezés a jövő héten megtörténjen, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

89/2014. (X.2.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szent Lőrinc 
úti jobb oldali járda felújítására, aszfaltozására, illetve az ehhez kapcsolódó előkészítő 
munkálatok elvégzésére vonatkozóan a Tri-Zöld Hulladékkezelő Kft-től érkezett 
ajánlatot elfogadja, és 3.700.000 Ft + áfa díj ellenében megrendeli a járda felújítási 
(aszfaltozási) munkálatok elvégzést úgy, hogy a kivitelezés teljesítési határideje 2014. 
október 10.   
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkálatok megrendelésére, és az 
erre vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2014. október 10. 
Felelős:   polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A szüreti bál most szombaton lesz, és bevállaltuk a bor és az alma megvásárlását. Ezt én fogom beszerezni.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Részemről pedig van egy olyan javaslatom – mivelhogy a ciklusunk végére nézünk – hogy Polgármester Úrnak a 
4 éves munkáját jutalmazzuk. Kérem a javaslatokat! 
 
A polgármester érintettség miatt elhagyta az üléstermet. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta a polgármester jutalmazására vonatkozó javaslatot. 
 
Dudás Gergely alpolgármester lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a 
polgármester 4 éves munkáját kéthavi tiszteletdíjának megfelelő jutalommal ismerjük el, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A képviselő–testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

90/2014. (X.2.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hajnis Ferenc polgármestert a 
4 éves önkormányzati ciklusban végzett eredményes munkájának elismeréseként 2 havi 
tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalomban részesíti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
A polgármester visszatért az ülésterembe. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A templom felújítás még nem készült el teljesen, vannak egyéb befejezetlen apróságok. Javaslom, hogy ezekt a 
munkálatokat támogassuk 500.000 Ft-tal. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hátra vannak még a restaurálási költségek. A főoltárképet és még két képet kell restaurálni, gondolom, ehhez 
javasolja az Alpolgármester Úr a támogatást.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen. 
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További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a templom 
felújításához 500.000 Ft önkormányzati támogatást nyújtsunk az egyházunk részére, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

91/2014. (X.2.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 500.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyújt a Tolmácsi Katolikus Plébánia részére a tolmácsi katolikus 
templom felújításával kapcsolatos restaurálási munkálatok támogatására. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás átutalására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
Hámori Imréné képviselő 
A hivatalban dolgozóknak nem gondoltatok jutalmat adni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ők a közös hivatal dolgozói, nem az önkormányzaté, nekik az önkormányzat nem tud jutalmat adni. 
 
Torma Andrea jegyző 
A hivatal dolgozóinak jutalmazása az én hatásköröm, év végén a közös hivatal költségvetéséből kaphatnak 
jutalmat. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Értem. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nekem még a sporttal kapcsolatban volna egy apróság. Bejárunk kézilabdázni a csarnokba, és felmerült, hogy 
nem lehetne-e egy pár megkülönböztető mezt venni? Amit néztem, annak 1.000 Ft körül van darabja. Mondjuk 
30 darabot vehetnénk, 15-15 db különböző színűt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem nincs akadálya! Kriszti, Rád bízzuk, vedd meg az önkormányzat számlájára. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy 
sportolóinknak 30 db megkülönböztető mezt vásároljunk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

92/2014. (X.2.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tolmácsi 
sportolók részére igény szerinti közös használatra 30 db megkülönböztető mezt vásárol, 
melyet a tolmácsi lakosok csapatsportolás során használhatnak. A mez a sportcsarnok 
eszközei közé kerül, melynek őrzéséért, kezeléséért, sportolók részére történő kiadásáért 
a sportcsarnok gondnoka felelős. 
A képviselő-testület felhatalmazza Dudásné Rudnai Krisztina képviselőt a 
megkülönböztető mezek önkormányzat részére történő beszerzésével. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
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Csehek József képviselő 
A sportegyesület számlája már ismét lenullázódott. Tegnap kellett volna utalnom, de nincs pénz a számlájukon. 
Szerintem ahogy átutaltuk az önkormányzat számlájára a pályázati pénzt, leemeltek megint egy nagyobb 
bankköltség összeget, és ezért nincs pénze a sportnak.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Valószínű, mert a banki költségek nagyon magasak. 
 
Csehek József képviselő 
Valamennyi pénzt utaljunk át a számlájukra, mert most kellene utalniuk 2.478 Ft-ot a versenyengedélyre, és 
nincs fedezet a számlán.  
 
Torma Andrea jegyző 
Ezt az összeget átvállalhatja a sportegyesület helyett, és átutalhatja közvetlenül az MLSZ részére. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor ezt elutalja az önkormányzat! 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a 
sportegyesület 2.478 Ft versenyengedély fizetési kötelezettségének kiegyenlítéséhez, valamint a pályázattal 
kapcsolatos többletköltségekhez történő hozzájárulásként 2014.  évre 10.000 Ft plusz működési támogatást nyújtsunk 
a Tolmács Sportegyesület részére, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

93/2014. (X.2.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tolmácsi 
sportegyesület versenyengedély díj fizetési kötelezettségének teljesítéséhez, valamint a 
pályázati pénzforgalom kapcsán felmerült jelentős összegű bankköltségekkel 
kapcsolatos kiadásai enyhítésére az önkormányzat 2014. évi költségvetésben a 
Sportegyesület részére biztosított működési célú támogatás összegét 10.000 Ft-tal 
megemeli. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének következő módosítása során gondoskodjon a Sportegyesület részére 
biztosított működési célú támogatás előirányzatának 10.000 Ft-tal történő emeléséről, 
valamint gondoskodjon a 10.000 Ft többlet támogatás Sportegyesület részére történő 
átutalásáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
További napirend nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet és az ülést lezárta. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 

Dudásné Rudnai Krisztina 
képviselő 


