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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
17/2014.  

 
JEGYZŐKÖNYVE 

 
Készült: 2014. november 20-án 17.30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 
 
Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Kovács Géza tér 13. 
 
Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 
 
Jelen vannak:     Hajnis Ferenc polgármester 
 Dudás Gergely          alpolgármester 
 Csehek József képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina  képviselő 
 Hámori Imréné  képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
 
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 Hámori Imréné képviselő legyen. 
 
A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
A napirenddel kapcsolatban egyéb javaslat nem volt. 
A javasolt napirendi pontokat a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag 
elfogadta. 
A képviselő-testület a következő napirendeket tárgyalja: 
 
Napirend  

Napirend előtt 
• Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról  

Előadó: Hajnis Ferenc polgármester 
 
1. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Tájékoztató Tolmács Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

3. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

4. A közterület használati díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
5. Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
6. A képviselő-testület 2015. évi munkaterve 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

7. Karácsonyi szaloncukor ajándékozás a tolmácsi háztartások számára – szóbeli megbeszélés 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

8. Egyebek 
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Zárt ülés: 
 
1-6. Önkormányzati segély iránti kérelmek 
 
 
 
Napirend előtt 
 Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról
  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az alakuló ülés óta nem sok minden történet. Az örökségvédelemi hivatal a rendezési terv módosításával 
kapcsolatban előírta a kastéllyal kapcsolatban az örökségvédelmi hatástanulmány elkészíttetését. Ezt a testület 
döntése alapján megrendeltük, és az erre vonatkozó szerződést is megkötöttük, ez 250.000 Ft-ba fog kerülni. Ezt 
sajnos meg kell csináltatunk. Kimentünk a fiatalemberrel a helyszínt megnézni, és ahogy beszélgettünk, hogy 
szükség lenne állag-megóvásra, mondta, hogy ki van írva a nemzeti kulturális alapnál egy pályázat ilyesmikre. 
Ahogy elköszönt, gyorsan utánanéztem. Miután megtaláltam, felvettem a kapcsolatot a Börzsöny Kontakt Kft-
vel, ugyanis 7 millió forintig lehet pályázni kimondottan veszélyessé vált műemlékek állagmegóvására. Azt 
mondta a Kft. vezetője, hogy 7 millió forintból megoldható a tető felújítása, hogy ne ázzon be. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az nagyon jó! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A költség, ami minket terhelne, 1 % regisztrációs díj. Ezt be kell fizetni, ha nyerünk, ha nem! Tehát ennyit 
veszítünk, ha nem nyerünk. Nagyon egyszerű benyújtani a pályázatot, csak egy adatlapot kell kitölteni, de 
viszont kell egy költségvetés hozzá, amit a Börzsöny Kontakt Kft. elkészít, és kell a helyi örökségvédelmi 
hivataltó egy nyilatkozat, hogy valóban veszélyes a kastély. Szerintem érdemes vele foglalkozni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az egész tető felújításra kerülne, vagy csak ott, ahol beszakadt? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Zoliék felmérik, és megmondják, hogy mi fér bele a 7 millióba. Ez sok mindentől függ, nem tudom, hogy a 
műemléki hivatal például milyen cserepet ír majd elő. December 1-jén kell majd beadni a pályázatot, addig utána 
járunk mindennek. 
A hivatalunk ugyanúgy működik tovább, mint eddig, bízom benne, hogy a falu megelégedésére fogunk tudni 
továbbra is dolgozni! 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést, pár módosítást át kell vezetni az SZMSZ-ünkön. Például hogy főállású lett a 
polgármester, társadalmi megbízatású az alpolgármester, minden benne van az előterjesztésben. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Engem bármikor megkereshettek eddig is, és ezután is! Telefonos egyeztetés után nagyon szívesen rendelkezésre 
állok. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mobil számodat leadtad már? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A hivatalban már tudják. 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az alpolgármester nem kap flottás telefonszámot? 
 
Torma Andrea jegyző 
Kérhetünk új számot a flotta csomagunkon belül, a mostanit is be lehetne vinni, de annak egyszeri, talán 6.000 
Ft-os díja van. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem sokan tudják a mostani számomat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor kérjünk új számot! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jó. 
 
Csehek József képviselő 
Jó ez a flotta csomag, mert egymás között ingyen tudunk beszélni. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki az előterjesztettek szerint elfogadja a szervezeti és működési szabályzat módosításáról szóló rendeletet, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 8/2014. (XI.21.) 
önkormányzati rendelete 

 
a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
2. Napirend  Tájékoztató Tolmács Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves  

helyzetéről 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztéshez van-e kérdés, vagy hozzászólás? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az óvodával kapcsolatban nagyon alacsony teljesítést láttam. Ez miért van? 
 
Torma Andrea jegyző 
Mert az önkormányzat költségvetésében csak az átszervezés utáni időszak szerepel, ami július 1-jétől van. 
Gyakorlatilag ebben a beszámolóban csak egy negyedéves teljesítés szerepel. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Valóban, bocsánat! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez a ¾ éves beszámoló, akkor még több pénzünk volt, mint most, hiszen azóta sok mindent megcsináltattunk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Utána még volt a járda és az útfelújítás, ami jelentős kiadás. Azóta körülbelül 2 millió forintunk maradhatott. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Körülbelül 11 millió volt a felújítás, ami nem semmi ilyen kis faluban önerőből! Ami most a számlánkon van, az 
durván 3,5 millió forint. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
A helyi iparűzési adónál az a plusz 2 millió is dicséretes, a bevételeknél a tervezetthez képest több helyen is 
plusz bevétel jelentkezett. Szerintem nagyon jól alakult a költségvetésünk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Összességében véve, nem rossz! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Összegzésképp a  ¾ éves működés megbízható volt. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja az Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről készült tájékoztatót, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

109/2014. (XI.20.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 
háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
A képviselő-testület a költségvetés első félévi teljesítését 81.815 e Ft bevétellel; - ezen 
belül: 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről   44.993 e Ft, 
Közhatalmi bevételek       18.496 e Ft, 
Működési bevételek         7.564 e Ft, 
Felhalmozási bevételek               66 e Ft 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök     10.696 e Ft 

jóváhagyja. 
 
A költségvetés első félévi teljesítését 89.969 e Ft kiadással; - ezen belül: 

Személyi jellegű kiadás   20.684 e Ft, 
Munkaadó járulékai     3.872 e Ft, 
Dologi kiadás    18.297 e Ft, 
Ellátottak pénzbeli juttatásai    2.581 e Ft, 
Egyéb működési célú kiadások  21.416 e Ft, 
Beruházások       6.499 e Ft, 
Felújítások       1.007 e Ft, 
Egyéb felhalmozási célú kiadások 13.592 e Ft, 
Finanszírozási kiadások     1.815 e Ft, 

jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    - 
 

 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Kisbagoly Óvoda ¾ éves beszámolóját is határozattal kell elfogadnunk. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
 
Hozzászólás, kérdés, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 2014. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről készült 
tájékoztatót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
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110/2014. (XI.20.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 
2014. évi háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
A képviselő-testület a költségvetés teljesítését 1.815 ezer Ft bevétellel; - ezen belül: 

Finanszírozási bevételek   1.815 ezer Ft, 
jóváhagyja. 
 
A költségvetés teljesítését 1.815 ezer Ft kiadással; - ezen belül: 

Személyi jellegű kiadás     917 ezer Ft, 
Munkaadókat terhelő járulékok    248 ezer Ft, 

jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  - 

 
 
 

Hajnis Ferenc polgármester 
A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal ¾ éves beszámolójához kapcsolódóan van-e kérdés, vélemény? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez is a kereteken belül működik! 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja az Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről készült tájékoztatót, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 

 
111/2014. (XI.20.) Képviselő – testületi határozat 

 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló beszámolót 
elfogadja.  
 
A képviselő-testület a költségvetés teljesítését 24.066  ezer Ft bevétellel; - ezen belül: 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről   1.666 ezer Ft, 
Finanszírozási bevétel     22.400 ezer Ft 

jóváhagyja. 
 
A költségvetés teljesítését 24.974 ezer Ft kiadással; - ezen belül: 

Személyi jellegű kiadás    18.032 ezer Ft, 
Munkaadókat terhelő járulékok     4.948 ezer Ft, 
Dologi kiadások       1.892 ezer Ft, 
Egyéb működési célú kiadások        102 ezer Ft, 

jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  - 

 
 

 
3. Napirend      A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehetőségünk van települési adót bevezetni.  
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Én személy szerint nem emelnék adót, de ezt döntse el a képviselő-testület! Meglátjuk, hogy jövőre hogy alakul, 
hogy jövünk ki a költségvetésből. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én néztem a tévében ezzel kapcsolatban egy műsort, és ott az országgyűlési képviselők is az mellett állnak, hogy 
a termőföldre csak abban az esetben vessenek ki adót, ha valaki bérbe adja, nem arra, aki műveli. Nekünk is ez 
irányban kellene majd gondolkodni, majd valamikor. Aki valójában műveli a földjét, arra nem vetnék ki adót. 
 
Torma Andrea jegyző 
A kormány átszervezi a szociális támogatás rendszerét. Olyan elképzelés is volt, hogy a lakásfenntartási 
támogatást megszűnik, és a kormány a közfoglalkoztatást tovább kívánja támogatni, hogy minél többen 
dolgozzanak, viszont az FHT finanszírozásából kivonulna az állam, és azt mondja, hogy ezt az önkormányzat 
finanszírozza, és a települési adó lehetőséget teremt arra, hogy ennek forrását megteremtsék az önkormányzatok, 
de a rászoruló önkormányzatoknál továbbra is részt venne az állam ennek finanszírozásában. Ez egy cikk volt, 
nem tudni még, hogy végül mit hogy fogad el az Országgyűlés. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Magyarul rá vagyunk kényszerítve, hogy bevezessük az adót. 
 
Torma Andrea jegyző 
Az önkormányzatok megkapták a lehetőséget, hogy a települési adóból forrást teremtsenek, ne sírjanak! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szerintem maradjanak úgy az adók, ahogy eddig is voltak. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Egyelőre szerintem is maradjon! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó! 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a napirend tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
határozati javaslatot, amiben az áll, hogy 2015. évben nem kívánunk települési adót bevezetni, illetve nem 
emelünk adómértéket, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

112/2014. (XI.20.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. évre 
vonatkozóan nem kívánja módosítani a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletét, 
így a helyi adó mértékeket, és 2015. január 1-jétől nem kíván települési adót bevezetni. 
 
Határidő: azonnal, 2015. évben 
Felelős: polgármester 
 
 
 

4. Napirend       A közterület használati díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést, van-e kérdés, javaslat? 
 
Torma Andrea jegyző 
Itt is dönthet úgy a testület, hogy nem kívánja emelni a díjat. 
 
Csehet József képviselő 
Nem emlékszem már pontosan, hogy mit emeltünk. Valamit emeltünk a nyáron, ahogy visszaemlékszem. 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem emeltünk, hanem a filmforgatással kapcsolatosan vezettünk be új díjat. 
 
Csehet József képviselő 
Az előterjesztésben a táblázatban az egyik filmforgatási díjnál van javasolt emelés. 
 
Torma Andrea jegyző 
Igen, akkor az előterjesztésben elírás történt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Gépjárművek és munkagépek tárolása: télen a hótúráskor a traktor vezetője sokat panaszkodik arra, hogy az 
autók az út szélén parkolnak és nem tudja a havat rendesen letakarítani. Én többször végig mentem a falun, és 
három helyen tapasztaltam ilyet, hogy valóban az út szélén parkolnak az autóval már több hónapja. Még soha 
nem vetettünk ki erre díjat, de el kellene gondolkodni az alpolgármester úrnak – mivel ez már az ő feladatköre - 
hogy mit tegyünk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Fel kell szólítani őket levélben, hogy használják a saját udvarukat parkolásra, mivel akadályozzák a 
hóeltakarítást. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehet hivatkozni a levélben arra, hogy amennyiben ezt nem teszi meg, közterült használati díjat kell fizetni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Össze fogom írni, hogy kik előtt parkol állandóan az autó. Valóban akadályozza nem csak a hóeltakarítást, 
hanem a közlekedést is! Ha valahol csak 1-2 napig áll, az még elmegy, de van ahol tényleg mindig ott áll. 
 
Csehet József képviselő 
Azért háromtól sokkal több helyen áll a szűk út szélén az autó! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Végig fogjuk járni a falut és felírjuk házszám és rendszám szerint! 
 
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 2015. évre vonatkozóan ne módosítsuk a közterület használati díj rendeletünket, és az előterjesztett 
rendelet tervezetet ne fogadjuk el, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy 2015. évre 
vonatkozóan nem kívánja módosítani a közterület használati díjról szóló önkormányzati rendeletét, és a díj 
mértékek 2015. január 1-jétől nem változnak. 

 
 
 
5. Napirend  Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Folytattunk egyeztetéseket a másik két polgármesterrel is, hogy mi legyen, merre induljunk el. Az előterjesztés 
szerint állapodtunk meg. Bánkon már elfogadták ezt. Olvashattátok, hogy a közös hivatal létszáma 2 fővel 
emelkedne, egy pénzügyi dolgozóval és egy aljegyzővel. Erre azért van szükség, mert bizony nagyon le vannak 
terhelve a jelenlegi dolgozóink. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Több önkormányzat is szóba került, akikkel közös hivatalt lehetne létre hozni, mégis maradunk úgy, ahogyan 
eddig? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Más felállás esetén biztos, hogy hozzá kellett volna fizetnünk, nem lett volna elég az állami támogatás. Maradt 
mind a három településen az eddigi polgármester, úgy néz ki, hogy Borsosberény is rendben van gazdaságilag. A 
módosítással Tolmácsnak is lenne egy pénzügyese, aki majd betanul, illetve föl lesz véve egy aljegyző, aki 
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Andreának tudna besegíteni. A pénzügy Klári összefogásával működne, és Andrea is kapna egy segítséget. Ez 
így tényleg frappáns lenne, ez nekem is tetszik. Azt tudjuk, hogy a könyvelés el van maradva a munkákkal.  
 
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 tovább működtessük a Borsosberényi Közös Önkormányzati hivatal 2015. január 1-jét követően is, és az 
előterjesztésnek megfelelően módosítsuk a megállapodást, az kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

113/2014. (XI.20.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdés és 87.§-a 
alapján az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre 
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására 2013. január 1-
jétől létrehozott és működtetett Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal önálló 
költségvetési szervre vonatkozó megállapodás 2015. január 1-jei hatályba lépéssel 
történő módosítását, illetve a módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást 
az előterjesztettek szerint elfogadja és jóváhagyja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2015. január 1-jétől folyamatos, a megállapodás következő módosításáig 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester  szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a Borsosberényi Közös Önkormányzati 
Hivatal szervezeti tagozódását, munkarendjét, valamint ügyfélfogadási rendjét a határozati javaslat szerint, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő határozatot: 
 

114/2014. (XI.20.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67.§ d) pontja alapján a 
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Önkormányzati 
Hivatal) szervezeti tagozódását, munkarendjét, valamint ügyfélfogadási rendjét – a 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó 
megállapodással összhangban – a következők szerint határozza meg. 
 
1. A Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódásának meghatározásánál 

elsődleges cél, hogy a közös önkormányzati hivatal a feladatait a 
követelményeknek megfelelően, zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el.  

A közös önkormányzati hivatalban az alábbi jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezeti egységek és vezetők működnek:   

a) Jegyző     1 álláshely köztisztviselő 
b) Aljegyző    1 álláshely köztisztviselő 
c) Önkormányzati és Hatósági csoport 5,75 álláshely köztisztviselő 
d) Pénzügyi csoport   4,5 álláshely köztisztviselő 

 
2. A munkaidő beosztása az általános munkarend alapján: 

hétfőtől csütörtökig: 8.00 órától 16.30 óráig 
pénteken: 8.00 órától 14.00 óráig tart. 

A munkáltatói jogok gyakorlója egy-egy dolgozóra vonatkozóan a munkakörére és 
egyéni igényeire figyelemmel a fentiektől eltérő munkaidő beosztást is megállapíthat. 
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A közös önkormányzati hivatal dolgozói a hét valamennyi munkanapján tartanak 
ügyfélfogadást. 
 
3. Az ügyfélfogadás rendje: 

a) hétfőtől csütörtökig: 9.00 órától 16.00 óráig 
b) pénteken: 9.00 órától 13.00 óráig. 

A 30 perc munkaközi szünet 12.00 órától 12.30 óráig tart, amikor az ügyfélfogadás 
szünetel. 
 
A jegyző kedden és csütörtökön a Tolmácsi Kirendeltségen, egyéb időpontokban 
szükség szerint a székhelyen és a Bánki Kirendeltségen végez munkát, és előre 
meghatározott időpontban ügyfélfogadást tart.  

 
Határidő: 2015. január 1-jétől folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester  szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a közös önkormányzati 
hivatal az imént elfogadott felállásnak megfelelően módosított SZMSZ-ét elfogadjuk, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő határozatot: 
 

115/2014. (XI.20.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát 2015. január 1-
jei hatályba lépéssel jóváhagyja. 
 
Határidő: 2015. január 1-jétől folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
 
6. Napirend  A képviselő-testület 2015. évi munkaterve 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Tolmácsi Kisbagoly Óvoda vezetőjétől kaptam egy levelet – ugye ő is tehetett volna javaslatot - melyet 
felolvasok: „Tisztelt Polgármester Úr! Köszönöm a javaslati lehetőséget a képviselő-testületi ülésterv 
elkészítéséhez, de nem élek vele. Viszont köszönöm az eddigi támogatást, közreműködést! További sikeres 
munkát kívánok. Tisztelettel: Kiss Zsófia” Van-e valakinek javaslata a munkatervhez? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Október hónapban direkt nincs ülés? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szokott olyan hónap lenni, amikor nem ülünk, az szünet. 
 
Torma Andrea jegyző 
Hat ülés kötelező, de ha a szükség úgy hozza, akkor úgy is tartunk ülést.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Pont ezt akartam mondani, hogy amennyiben szükséges, tartunk. Most is már annyi rendkívüli ülésünk van! 
 
Torma Andrea jegyző 
Idén a 17. ülésnél tartunk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nekem lenne egy módosítási javaslatom, hogy a környezetvédelmi nap megbeszélését inkább a márciusi ülésen 
kellene tartani. 
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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 
képviselő-testület 2015. évi munkatervét azzal a módosítással, hogy a környezetvédelmi nap a márciusi ülésen 
kerüljön megtárgyalásra, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

116/2014. (XI.20.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztett 2015. évi 
munkatervet a javaslat szerint elfogadja, azzal a módosítással, hogy a tavaszi 
környezetvédelmi nap megbeszélése a márciusi ülésen kerüljön tárgyalásra. 
 
Határidő:  2015. év folyamán 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
7. Napirend  Karácsonyi szaloncukor ajándékozás a tolmácsi háztartások számára – szóbeli  
                             megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tájékoztatom a testületet, hogy túl vagyok a szaloncukor megrendelésen, és valószínűleg már holnap itt is lesz. 
Elnézést kérek ezért, de gyorsan kellett döntenem, mivel így még a tavalyi áron sikerül beszerezni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Milyen ízű a szaloncukor? Zselés? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, mert annyi féle ízesítésű cukor van, és ezt tartom a legjobb megoldásnak. 40 dkg-os csomagolásban van, és 
azt az információt kaptam a boltban, hogy az idéntől már csak 30 dkg-os csomagolásban lesz kapható. Tehát 
ezért mertem megrendelni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Még novemberben szétosztjuk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, csak decemberben. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
A képviselő-testület egyetértett a polgármester döntésével, és a tájékoztatás elfogadta. 
 
 
 
8. Napirend       Egyebek 
 

 Rétsági Általános Iskola igazgatói megbízatásával kapcsolatos egyetértési nyilatkozat 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez a határozati javaslat kicsit később ment ki, mint a többi anyag, mi is akkor kaptuk a megkeresést. Remélem 
mindenki látta. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Most hogy van ez? Nem kell pályáztatni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem. Borosnénak lejárt az 5 éves megbízatása, és újra megbízható. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
És meg akarják neki hosszabbítani? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, és nekünk egyetértési nyilatkozati jogunk van.  
 
Torma Andrea jegyző 
Az intézményvezetői megbízás egyszer meghosszabbítható pályázati kiírás nélkül. Azt írja elő a törvény, hogy 
aki éppen állásban van vezető, és a fenntartók egyetértenek, akkor meg lehet hosszabbítani még egyszer 5 évre a 
megbízatását, pályáztatás nélkül. Következőre már ki kell írni a pályázatot, csak egyszer van lehetőség erre, két 
egymást követő megbízás után már nem. 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester  lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy 
Borosné Gellai Katalint újabb 5 évre kinevezzék a Rétsági Általános Iskola intézményvezetőjének, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

117/2014. (XI.20.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Borosné Gellai 
Katalin Rétság Általános Iskola igazgatói megbízatásának a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (7) bekezdés szerinti ismételt, újabb 5 évre történő 
intézményvezetői kinevezését. Tolmács Község Önkormányzat nevében a képviselő-
testület nyilatkozik, hogy Borosné Gellai Katalin újabb 5 évre történő intézményvezetői 
kinevezésével egyetért. 

 
A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a döntéséről és az önkormányzat 
egyetértési nyilatkozatáról értesítse a Rétsági Tankerületet. 

 
Határidő: 2014. december 5. 
Felelős: polgármester 

 
 
 

 Önkormányzati gépjármű bérbeadása, bérleti díj meghatározása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Emlékeztek rá, amikor megbeszéltük, hogy a buszt bérbe adjuk. Ma is elvitték. Határozatot nem hoztunk róla, de 
úgy beszéltük meg, hogy napi 15.000 Ft a busz bérleti díja. Nekem az lenne a javaslatom, hogy tolmácsi 
lakosnak engedjük el a díj felét. Mit szóltok ehhez?  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jó! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De tényleg csak tolmácsi állandó lakosnak, aki életvitelszerűen is Tolmácson lakik. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó ötlet, én támogatom! 
 
További hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az 
önkormányzat kisbuszát tolmácsi állandó lakosnak 50 %-os kedvezménnyel adjuk bérbe, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
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A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

118/2014. (XI.20.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő LMD 401 forgalmi rendszámú Fiat 
gépjárművet igény esetén bérbe adja. A bérleti díj napi összege 15.000 Ft.  
Az a tolmácsi állandó lakosú bérbevevő, aki életvitelszerűen is Tolmácson él és lakik, a 
bérleti díjból 50% kedvezményben részesül. 
 
Határidő: folyamatos, más tartalmú döntésig 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nekem van egy olyan lakossági információm, hogy a temetőben a nagy fákon száraz ágak vannak, amik 
veszélyeztetik a síremléket, és az alattuk elhaladók testi épségét. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez nem igaz! Tavaly levágattuk az összes korhadt ágat. Meg fogjuk azért nézni, de erre még biztosításunk is van. 
Mondhattad volna az illetőnek, hogy tavaly vállalkozóval vizsgáltattuk át a fákat, és ami veszélyes volt, azt el is 
távolították. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó! Gondolom, Ti is tapasztaljátok, hogy a Zarándok út patkája nagyon alacsony. Azt valamivel fel kellene 
töltetni, oda valami kell! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szélesíteni kellene. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, minden féleképpen szélesíteni kellene valami úton-módon. Nekem volna rá egy ötletem, de az is bele 
kerülne 4-5 millióba. A padkán egy bicikli utat kellene építeni, és meg volna oldva a szélesítés. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Van ott egy gödör is, és veszélyes az az út! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért van kirakva a 40-es tábla! Ettől függetlenül meg kellene csinálni. 
 
Csehek József képviselő 
Agyagos murvával nem lehetne feltölteni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hoztunk már rá egyszer követ, ami 1,2 millióba került. 
 
Csehek József képviselő 
Az nem jó, azt kiverik az autók. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Annak rendes útalapot kellene csináltatni. Nekem van egy másik javaslatom is. Azt a füves részt fel kellene 
gyökerestől hasítani, és visszahúzni a bitumen széléig. Azt ha lejárják az autók, akkor is érne valamit. A 
teherautókat viszont ki kellene tiltani. 
A közmunkásokat leküldtem oda, és a nagyobb gödröket feltöltötték. A levél összegyűjtése után is ott fogják 
folytatni a munkát, mert ha ott megáll a víz, még jobban megsüllyed. A végleges megoldás a rendes útalap 
készíttetés, és bitumennel való megszélesítés lenne. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sokan használják az alsó utat. Nekem már megint szóltak, hogy a Sziluska utca végén bokáig sárban járnak, 
pedig oda is vitettünk már követ. Már az átereszt is nagyon frappánsan megcsinálták, de most jó lenne megásni 
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az árkot, mert ott megáll a víz. Beszéltem egy vállalkozóval, aki géppel kiásná azt a 40 méter hosszú árkot a 
patakig. A gépnek 6.000 Ft az óradíja, szerintem 2 óra alatt kiássa. Nem lesz nagy kiadás. 
A kiadásoknál megfeledkeztem a volt Avikó felé vezető út kiszélesítéséről, ami 2,5 millió forint volt. Akkor már 
13,5 milliónál tartunk, amit fejlesztésre fordítottunk az utóbbi hónapokban! Az az út csak azért került ennyibe, 
mert az ott tevékenységet folytató vállalkozó bevállalta a többit. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Előbb-utóbb azon fog kelleni gondolkodni, hogy a Béke és a Sziluska utca végével mit fogunk csinálni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Fel kell állítanunk egy sorrendet, és szépen be kell ütemezni, hogy mikor mit újítunk föl. Lehet, hogy a Zarándok 
útnál is megoldást jelentene egy évig, ha hozatnánk két kanyar követ, és szétteríttetnénk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Erről a munkagépről jutott eszembe, hogy azzal is föl lehetne szedni az út mellett lévő füves részt, és azzal 
feltölteni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De nem mélyen gondoltad? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem, dehogy is! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, ezt átgondoljuk, de követ is csak kellene hozatni. Oda most el kellene költeni közel 1 millió forintot. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az idei költségvetésünk véges! A jövő évit úgy látom, hogy még a parlamentben sem tudják, hogy mi lesz! 
A temetőben is most próbálunk rendet teremteni, már olyan szinten, hogy aki egy síremléket lebontat, az 
szállíttassa is el azt, ne nekünk keljen vele kínlódni kézi erővel. A közlekedési utakat szabadon kell hagyni, ne 
nekünk kelljen a szétbontott síremlékekkel foglalkozni! Tájékoztató táblákat fogunk kirakni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Gyalogjárdának nem lehetne betonlapot lerakni? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem sok értelme van, mert az új síremléket hozó autó úgy is megnyomná, és a füvet sem lehetne rendesen 
levágni. Beton lap különben van ott!  
 
Csehek József képviselő 
A Tavasz utcaiak is panaszkodnak az útjuk állapotára. Többen kérdezték, hogy mikor lesz felújítva? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Annak a költsége is lenne vagy 5,5 millió forint. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen, de ez benne van a tervünkben! Ezt már elmondtam a fórumon is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Minden egyszerre nem fog menni, pénz is kell hozzá. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez így van, mert nagyon csúnyán hangzana, ha azt mondanánk, mint egy környékbeli településen, hogy lesz út, 
de fizessetek hozzá 100.000 – 100.000 Ft-ot! 
 
Csehek József képviselő 
Ez így van! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Útfelújításra nincs kiírva pályázat? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Az idén már nem is lesz. Ha lesz, pályázunk! 
 
 
 
További napirend nem volt, a képviselők zárt ülésen folytatták a napirendek tárgyalását. 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 

Hámori Imréné 
képviselő 


