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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

16/2014. számú 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2014. október 21-én 1700 órai kezdettel megtartott alakuló képviselő-testületi ülésről 

Ülés helye: Közösségi Ház rendezvényterme, 2657 Tolmács, Kovács Géza tér 13. 

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc    polgármester 
 Csehek József  képviselő 
 Dudás Gergely   képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
 Hámori Imréné   képviselő  
 Torma Andrea  jegyző 
 
Meghívottként jelen van: Tálasné Szombati Erika, a helyi választási bizottság elnöke 
      Lakosság részéről: 4 fő – mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket, a jegyzőt, a meghívott vendéget és a lakosság részéről megjelenteket. 
Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Dudás Gergely képviselő legyen. A javaslatot a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendekre vonatkozó egyéb javaslat nem volt. A Képviselő-testület – egyhangúlag elfogadva – az alábbi 
napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Napirend Előterjesztő 

 
1. A helyi választási bizottság tájékoztatója a választás Tálasné Szombati Erika 

eredményéről HVB elnök 
 
2. A helyi önkormányzati képviselők és a polgármester Torma Andrea jegyző 

eskütétele, a megbízólevelek átadása 
 
3. Alpolgármester megválasztása titkos szavazással, Hajnis Ferenc polgármester 

eskütétele 
 

4. A polgármester illetményének megállapítása Torma Andrea jegyző 
 

5. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása Hajnis Ferenc polgármester 
 
6. Bizottság tagok megválasztása, a bizottsági elnök                      Hajnis Ferenc polgármester 

megválasztása 
 
7.    Egyebek 
             Tájékoztatás 
 
 
 
1. Napirend A helyi választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felkérem Tálasné Szombati Erikát, a helyi választási bizottság elnökét, hogy adjon tájékoztatást a helyi választás 
eredményéről. 
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Tálasné Szombati Erika, a helyi választási bizottság elnöke 
Én is szeretettel köszöntök mindenkit! Ismertetném a választás eredményét: a névjegyzékben szereplő 
választópolgárok száma 611 fő, szavazóként megjelent választópolgárok száma: 364 fő, ami 56,63%-os 
részvétel, és szerintem ez nagyon jó! 
A polgármester választás eredménye: 
Érvényes lebélyegzett szavazólapok száma az urnában: 361 db 
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma az urnában: 3 db 
Hajnis Ferenc független jelölt 230 szavazatot,Drajkó István független jelölt 131 szavazatot kapott. 
A szavazatokat a bizottság 3 alkalommal számolta meg. 
A választás eredményes volt, a megválasztott polgármester Hajnis Ferenc független jelölt 230 szavazattal. 
Gratulálok neki! 
A képviselők választásának eredménye: 
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma: 364 db, érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 11db, 
érvényes szavazólapok száma: 353 db,  
A képviselő jelöltek a sorsolás sorrendjében: 
Dósa Istvánné képviselő jelölt szavazat száma: 163  
Gyenizse György képviselő jelölt szavazat száma: 141 
Hajnis Károly képviselő jelölt szavazat száma: 88  
Dudás Gergely képviselő jelölt szavazat száma: 197  
Vorák Lajos képviselő jelölt szavazat száma: 120  
Hámori Imréné képviselő jelölt szavazat száma: 189  
Csehek József képviselő jelölt szavazat száma: 178  
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő jelölt szavazat száma: 169  
A bizottság tagjai a szavazatokat 4 alkalommal számolták meg. 
A választás eredményes volt, a szavazatok alapján a megválasztott képviselők: 
1.Dudás Gergely 197 szavazattal, 
2.Hámori Imréné 189 szavazattal, 
3.Csehek József 178 szavazattal, 
4.Dudásné Rudnai Krisztina 169 szavazattal. 
Gratulálok mindenkinek! A polgármester úrnak, és a képviselőknek kívánok egy újabb sikeres ciklust, és 
eredmények munkát! 
 
A polgármester és a képviselők megköszönték a beszámolót és a jókívánságot! 
 
 
2. Napirend A helyi önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, a megbízólevelek 

átadása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megkérem a jegyző asszonyt, hogy az eskü szövegét mondja elő, és kérem képviselő-társaimat, hogy az eskü 
letételére álljunk fel, tegyék le az esküt, majd utána írják alá az esküokmányt, aztán megkérem a helyi választási 
bizottság elnökét, hogy adja át a megbízóleveleket a képviselők részére. 
 
Torma Andrea jegyző 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 28.§ (2) bekezdése értelmében az 
önkormányzati képviselő az alakuló ülésen a törvényben meghatározott szöveggel esküt tesz, és erről okmányt ír 
alá. 
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatról szóló 1/2007. 
(XI.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 9.§ (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy az eskü 
szövegét a jegyző olvassa elő. 
Megkérem a képviselőket, hogy az „Én” elhangzása után mindenki a saját nevét legyen szíves mondani! A 
szöveg végén az „Isten engem úgy segéljen!” szöveg mondható, vagy elhagyható, meggyőződéstől függően. 

Én, ………….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez 
hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; helyi önkormányzati képviselő tisztségemből 
eredő feladataimat Tolmács fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 
magyar nemzet javára gyakorlom. 
Isten engem úgy segéljen! 
 
A képviselők letették az esküt. 
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Torma Andrea jegyző, és az esküt tett képviselők aláírják az esküokmányt. (Az esküokmány a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
Tálasné Szombati Erika, a helyi választási bizottság elnöke a képviselők részére átadta a megbízóleveleket, és 
sok sikert kívánt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ismételten felkérem a jegyző asszonyt, hogy részemre, polgármester részére is legyen szíves az eskü szövegét 
előolvasni, valamint megkérem a képviselő-testület tagjait, hogy az eskütétel alatt szíveskedjenek felállni. 
 
Torma Andrea jegyző 
Akkor szintén az a kérésem, hogy az „Én” elhangzása után a saját nevet kérem mondani, és a szöveg végén az 
„Isten engem úgy segéljen” mondat az eskütevő meggyőződése szerint mondható, vagy elhagyható. 
Én, ..................... becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez 
hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat 
Tolmács fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. 
Isten engem úgy segéljen! 
 
Torma Andrea jegyző, és az esküt tett polgármester aláírják az esküokmányt. (Az esküokmány a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
Tálasné Szombati Erika, a helyi választási bizottság elnöke a polgármester részére átadta a megbízólevelet, és 
sok sikert kívánt. 
 
 
3. Napirend       Alpolgármester megválasztása titkos szavazással 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A titkos szavazás lebonyolításához kérek egy kis segítséget! A szavazatszámláló bizottság elnöknek Dudásné 
Rudnai Krisztina képviselő, bizottsági tagnak Csehek József képviselőt, és Hámori Imréné képviselőt javaslom. 
 
Hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az általam 
javasolt három személyt a szavazatszámláló bizottság tagjaiként, illetve elnökeként, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

104/2014. (X.21.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az alpolgármester választás 
titkos szavazásának lebonyolítására - szavazatszámláló bizottságot választ. 

A szavazatszámláló bizottság tagjai: Dudásné Rudnai Krisztina képviselő, bizottsági elnök 
     Csehek József képviselő, bizottsági tag 
     Hámori Imréné képviselő, bizottsági tag 
A szavazatszámláló bizottság az alakuló ülésen ellátja az alpolgármester választáshoz 
kapcsolódó titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos teendőket. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   szavazatszámláló bizottság elnöke 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Javaslatot teszek az alpolgármester személyére: Dudás Gergely képviselő urat javaslom alpolgármesternek, 
ahogyan az elmúlt négy évben is Ő töltötte be ezt a tisztséget, és továbbra is társadalmi megbízatásban javaslom 
az alpolgármesteri tisztség ellátását. Erről fogunk most szavazni titkos szavazással. Jegyző asszony, légy szíves 
ismertesd a titkos szavazás menetét! 
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Torma Andrea jegyző 
Mindenki kap egy szavazólapot egy borítékkal, amin a jelöltre vonatkozó szavazatot le kell adni, majd a 
borítékba helyezett szavazólapot a kihelyezett szavazó-urnába el kell helyezni, amit a szavazatszámláló bizottság 
megszámlál, majd ismerteti a szavazás eredményét.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megkérdezem a jelöltet, hogy elfogadja-e a jelölést? 
 
Dudás Gergely képviselő 
Köszönöm szépen a bizalmat, igen, elfogadom a jelölést. Bejelentem, hogy a szavazásban érintett vagyok, így a 
szavazásban nem veszek részt. 
 
Ezt követően sor került a titkos szavazás lebonyolítására. A titkos szavazás eredményéről külön jegyzőkönyv 
készült, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megkérem Dudásné Rudnai Krisztina bizottsági elnököt, hogy ismertesse az eredmény! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő, bizottság elnöke 
Egyhangúlag, 4 igen szavazattal megválasztottuk Dudás Gergelyt alpolgármesternek.  
 
A Képviselő-testület titkos szavazással, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatot:  
 

105/2014. (X.21.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a titkos szavazás 
eredményeként 4 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás szavazattal Dudás Gergely 
képviselőt (Tolmács, Szent Lőrinc út 69. szám alatti lakos) társadalmi megbízatású 
alpolgármesterré választotta. 
 
Határidő: azonnal és folyamatos, a legközelebbi önkormányzati képviselők és 
polgármester választásáig, illetve ellenkező tartalmú képviselő-testületi döntésig 
Felelős:    polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most a megválasztott alpolgármester e minőségében is esküt tesz. Az eskü szövegét én olvasom elő. Az „Én” 
elhangzása után a saját nevet kérem mondani, valamint a szöveg végén az „Isten engem úgy segéljen” mondat az 
eskütevő meggyőződése szerint mondható, vagy elhagyható. 
„Én, …………….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; alpolgármester tisztségemből 
eredő feladataimat Tolmács fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a 
magyar nemzet javára gyakorlom. (meggyőződése szerint:) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Az alpolgármester az esküt letette, és aláírta az erről szóló okmányt. 
 
 
 
4. Napirend  A polgármester illetményének megállapítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A 4. napirend előterjesztője a jegyző asszony. Megkérlek Andrea, hogy terjeszd elő! Egyúttal bejelentem 
személyes érintettségem, így a szavazásban nem veszek részt. 
 
Torma Andrea jegyző 
Az előterjesztésben leírtam a jogszabályi rendelkezéseket, melyek fix összegben meghatározzák a polgármester 
illetményének összegét. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tartsuk magunkat a törvényhez! 
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Más hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Dudás Gergely alpolgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a polgármester illetménye 
és költségtérítése a törvényi előírásoknak megfelelően, a határozati javaslat szerint legyen megállapítva, és 
elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

106/2014. (X.21.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdése alapján 
Hajnis Ferenc főállású polgármester illetményét 2014. október 12-től 299.200 Ft-ban 
állapítja meg. 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése alapján 
Hajnis Ferenc főállású polgármester részére a polgármesteri tisztség ellátásával 
összefüggő szükséges költségeinek megtérítésére 2014. október 12-től havi 44.900 Ft 
költségtérítést állapít meg. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az illetmény és a költségtérítés 
megállapításáról szóló dokumentumot állítsa ki, és intézkedjen a havonta történő 
kifizetésről. 
 
Határidő: 2014. október 12-től folyamatos a következő módosításig 
Felelős:   jegyző 

 
 
 
5. Napirend       Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az a kérdésem alpolgármester úr, hogy kívánod-e, hogy zárt ülésen tárgyaljuk a tiszteletdíjadat? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Egyúttal bejelentem érintettségem, én hogy nem kívánok jelen lenni a napirend tárgyalásánál! 
 
Az alpolgármester elhagyta a tárgyalótermet. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tájékoztatásul elmondom, hogy a törvény szerint megállapítható havi tiszteletdíj alsó összege 104.700 Ft. 
Javaslom, hogy ez az összeg kerüljön megállapításra. Az alpolgármester feladata a polgármester helyettesítése, 
valamint feladatát a polgármester irányításával látja el. Az Alpolgármester Úr részére azt a feladatot szeretném 
adni, illetve azzal megbízni, hogy tartsa kézben és irányítsa a falu gondjait, a közmunkásokat, a köztisztasági 
feladatokat, hogy a falu rendezett és tiszta legyen, tehát minden ilyen jellegű dolgot. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az alpolgármester 
tiszteletdíja a törvényi előírásoknak megfelelően, a tiszteletdíjként adható legalacsonyabb összegben, havi 
104.700 Ft-ban legyen megállapítva, valamint az ehhez kapcsolódó havi 15.700 Ft költségtérítés kerüljön 
megállapításra a részére, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
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107/2014. (X.21.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dudás Gergely társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2014. október 12. napjától havi 104.700 Ft-
ban, költségtérítését havi 15.700 Ft-ban állapítja meg.  
A tiszteletdíj elszámolása és kifizetése havonta, a tárgyhónapot követő hónapban 5. 
napjáig történik. 
 
Határidő: 2014. október 12. napjától folyamatosan, a képviselő-testület más tartalmú 

döntéséig 
Felelős:   polgármester 

 
 
Dudás Gergely alpolgármester visszaérkezett a testületi ülésre, a polgármester tájékoztatta a képviselő-testületi 
döntésről. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tisztelt Alpolgármester Úr! A képviselő-testület a törvényben előírt tiszteletdíj alsó határát állapította meg a 
részedre, ami összegszerűen 104.700 Ft/hó, és havi 15.700 Ft költségtérítés jár még a részedre. Ezen kívül még 
arról is döntöttünk, hogy bizonyos feladatokat Te fogsz ellátni a településen, így a Te feladatod lesz a település 
rendjének, tisztaságának biztosítása, illetve a közmunkások felvételéért, munkájuk irányításáért, ellenőrzéséért is 
Te felelsz majd. Tehát, ha valaki nem nyírja a háza előtt a füvet, és az árkot nem takarítja ki, Te fogsz 
intézkedni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Értem, rendben. 
 
 
 
6. Napirend             Bizottsági tagok megválasztása, a bizottsági elnök megválasztása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az SZMSZ alapján Tolmács községnek egyetlen bizottsága van, ez az Ügyrendi Bizottság. A bizottság 
elnökének a mandátuma szintén lejárt a ciklus végén, ezért az SzMSz szerint az alakuló ülésen, vagy az azt 
követő első ülésen új bizottsági elnököt és tagokat kell választani, ebből a szűk létszámú testületből. Az SZMSZ 
értelmében a bizottság 3 tagból áll. Az előterjesztésben szerepel, hogy Dudásné Rudnai Krisztinát javaslom a 
bizottság elnökének, tagoknak pedig Csehek József és Hámori Imréné képviselőket. Van-e valakinek más 
javaslata, véleménye, hozzászólása? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy a határozati javaslat szerint megválasszuk az Ügyrendi Bizottság tagjait és elnökét, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

108/2014. (X.21.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint 
megválasztja az Ügyrendi Bizottság  személyi összetételét: 

• Dudásné Rudnai Krisztina képviselő, a bizottság elnöke 
• Csehek József képviselő, a bizottság tagja 
• Hámori Imréné képviselő, a bizottság tagja. 

   
Határidő: folyamatos, a képviselő-testület más tartalmú döntéséig 
Felelős:   polgármester 
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7. Napirend             Egyebek 
                          Tájékoztatás 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A következő napirend a vagyonnyilatkozat-tételi, a köztartozásmentes adózói bázisba történő bejelentkezésről 
szól. Az ezekre vonatkozó tájékoztatásokat a képviselők írásban megkapták. Van-e ehhez kérdés? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt. 
 
További napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester felkérte a jelenlévőket egy ünnepi koccintásra, 
majd lezárta a képviselő-testület alakuló ülését. 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 

Dudás Gergely 
alpolgármester 

 
 


