
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  18/2014.(XI.28.) jegyzőkönyv 

 1

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

18/2014.  
 

JEGYZŐKÖNYVE 
 
Készült: 2014. november 28-án 8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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 
 
 
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 Csehek József 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  
 

1. Étkeztetés nyersanyagnorma és térítési díj módosítása 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Diósjenői tanuszoda létesítésének támogatása 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

3. Egyebek – szóbeli előterjesztés 
 
 
 
1. Napirend Étkeztetés nyersanyagnorma és térítési díj módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztésben, hogy az óvodai étkezés díja változik, 2%-kalemelkedik a többi díj marad. Viszont 
a normaköltség csökken, így csökkenteni tudjuk az óvodai étkezés térítési díját, és a szociális étkeztetés 
önköltsége is csökken, így a szociális étkezés térítési díja is csökkenthető. Épp ezért a javaslat szerint megszűnne 
a két díjkategória, mert az I. díjkategóriában, akiknek nagyon kevés a nyugdíjuk, abba nem tartozik senki, 
mindenki a másik díjkategóriába van, és most annak is csökkenthető a térítési díja, kb 10%-kal. Az óvodások 
térítési díja pedig 5,5 %-kal csökken. Kérdés, vélemény? 
 
Hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Vác és Vidéke Kft. étkeztetési ajánlatát, és hogy 2015. évre is a Vác és 
Vidéke Kft-t bízzuk meg az étkeztetési feladat ellátásával, és erre vonatkozóan az előterjesztett szerződést 
megkössük velük, az kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
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143/2014. (XI.28.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. évi 
étkeztetési szolgáltatásra (óvodás, iskolás gyermekek, szociális rászorulók étkeztetése)  
vonatkozóan 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig a Vác és Vidéke Vendéglátó 
Kft.-vel (2600 Vác, Rádi út 2., Adószám: 23819706-2-13, Cégjegyzék szám: 13-09-
154226) vállalkozóval szerződést köt a benyújtott ajánlatnak és az előterjesztett 
vállalkozási szerződés tervezetnek megfelelő tartalommal.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok, illetve 
a képviselő-testületi döntésnek megfelelő szerződés aláírására.  

 
Határidő: azonnal, 2015. évben folyamatos 
Felelős:   polgármester 
 
 

Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki az előterjesztettek szerint elfogadja az étkezési díjakat, és elfogadja az előterjesztett rendelet tervezetet, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (XI.28.) 
önkormányzati rendelete 

 
az étkeztetési ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról  

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
2. Napirend Diósjenői tanuszoda létesítésének támogatása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A diósjenői alpolgármester keresett meg személyesen, hogy a Kormánynak van egy célkitűzése, hogy minden 
járásban legyen egy tanuszoda, és kérte a támogatásunkat, hogy támogassuk, hogy ez Diósjenőn valósuljon meg, 
és hogy erről hozzunk egy határozatot. Azt mondta, hogy jelenleg úgy gondolják, hogy a meglévő strandot 
kívánják e célra átalakítani, bár van más helyszínre vonatkozó elképzelésük is. Kérdeztem a rétsági 
polgármestert is, hogy nem akarnak-e ők is indulni ezen a pályázaton, mert mégiscsak Rétság a járás központja, 
és nekünk is könnyebben megközelíthető Rétság. A Polgármester azt mondta, hogy de igen, Ő is szeretné ez, 
ezért kértem, hogy akkor ezzel kapcsolatban keressen meg minket írásban, mert ma dönt erről a testületünk, de 
nem érkezett részükről semmi ez ügyben, ezért javaslom a diósjenői tanuszoda támogatását, ha ők gondolkodnak 
ebben a fejlesztésben. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Támogassuk őket! 
 
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 támogassuk a diósjenői tanuszoda létesítését, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

144/2014. (XI.28.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a Diósjenő Község Önkormányzat 
képviselő-testületének megkeresésére nyilatkozik, hogy támogatja, hogy a Magyar 
Kormány által járásonként megvalósítani kívánt tanuszoda Diósjenő Község területén, a 
községben található meglévő létesítményre (strand) alapozva, Diósjenő községben 
kerüljön kialakításra. 
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Határidő: - 
Felelős: polgármester 
 

 
 
3. Napirend Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Tolmács Történeti tár kiadványhoz kapcsolódik a következő javaslatom. Jelezte a nyomda, hogy 50 oldallal 
több lesz a kiadvány oldalszáma, ami 97.000 Ft + 8 % Áfa, összesen 101.850 Ft nyomdai többletköltséget 
jelentene. Ezt a kiadványt az egyház pályázta, de mi kértük az egyházat, hogy pályázzon és legyen egy ilyen 
kiadvány. Ezt a többletköltséget a pályázat nem fedezi, mert ez abból adódik, hogy a szerkesztők „túl-buzgók” 
voltak, és jó sok anyagot gyűjtöttek össze, ezért terjedelmesebb lett a kiadvány, mint ahogy a pályázat 
készítésekor terveztük. De mivel ez, hogy tartalmasabb lesz a kiadvány, a falu értékmegőrzését szolgálja, ezért 
úgy gondolom, hogy vállalja fölt ezt a többlet kiadást az önkormányzat, és ezt fizessük ki mi. Kérem a testület 
támogatását! 
 
Hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a 
Tolmácsi Történeti tár című kiadvány 101.850 Ft-os nyomdai többletköltségét az önkormányzat vállalja, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő–testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

145/2014. (XI.28.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmácsi Római Katolikus 
Plébánia Hivatal által készítetett Tolmácsi Történeti Tár című kiadvány terjedelmének 
bővüléséből fakadó 97.000 Ft + 8% Áfa = 101.850 Ft nyomdai többletköltséget az 
önkormányzat saját költségvetése terhére vállalja és ezen költséget Tolmács Község 
Önkormányzata – támogatva ezzel a község történelmét összefoglaló értékes kulturális 
kiadvány megjelenését – kifizeti. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Tolmácsi Történeti Tár című 
kiadvány megjelentetéséhez kapcsolódó 101.850 Ft nyomdai költségének kifizetésére. 
 
Határidő: azonnal, a teljesítést követően számla alapján 
Felelős:   polgármester 

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

Csehek József 
képviselő 


