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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

8/2015. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2015. április 28-án 1000 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 
 Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
 Hámori Imréné képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van, így az 
ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Dudás Gergely alpolgármester legyen. A javaslatot a Képviselő-
testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
Javaslom, hogy az „Egyebek” napirenden belül tárgyaljuk az Önkormányzat tulajdonát képező Nyugat-
Nógrád Vízmű Kft. üzletrészt átruházását a DMRV Zrt. részére, valamint az óvodavezetői pályázat 
kiírását. 
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő és javasolt napirendeket egyhangúlag elfogadta, és az alábbi 
napirendeket tárgyalja: 
 
Napirend 

 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Hajnis Ferenc polgármester 
 
1. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
2. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról 
A 2014. évi éves belső ellenőrzési jelentés 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

3. A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
4.   2015. évi éves összesített közbeszerzési terv 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

5. Közbeszerzési eljárás megindítása a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

6. Települési Szennyvízkezelési Program 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

7.  Óvodai beiratkozás és nyári szünet idejének meghatározása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
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8. Viziközmű rendszer ingyenes állami tulajdonba adása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
9. A Duna-Ipoly Területfejlesztési Önkormányzati Társulásban meglévő tagsági jogviszony 

megszüntetése 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
10. Falubusz beszerzése – MVH pályázati lehetőség 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

11. Önkormányzati támogatás iránti kérelem 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
12.  Bubori István építési telek bérlése iránti kérelme 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

13.  Kis Magdolna járda felújítás iránti kérelme 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
14.     Vízmű üzletrész átruházási és engedélyezési megállapodás 

    Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

15.      Óvodavezetői állásra vonatkozó pályázati felhívás 
    Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
16.       Egyebek 

- Óvodai zsibvásárra gyermekjátékok biztosítása 
 
 
 

Napirend előtt        Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A korábbi üléseken hoztunk döntéseket arra vonatkozóan, hogy az önkormányzatunk szeretne ipari területet 
kialakítani a rendezési tervünk szerint. Jelenleg ott tart a dolog, hogy sikerül 11 hektár terület megvásárlására 
megegyeznünk a tulajdonosokkal, bár egyelőre még csak szóbeli megegyezés született. Mindenki odaadná 90 
Ft/m2-es áron. Egy tulajdonos van, aki kérte, hogy vállalja fel az önkormányzat a földje eladása után keletkező 
személyi jövedelemadó fizetési terhet is, és azzal növelve legyen meghatározva az eladási ár.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Fizessük ki! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nekem is van ott földem, és én is eladom 90Ft/m2 áron az önkormányzatnak. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A falun belülre nem tudunk cégeket hozni, ez az egy lehetőségünk van, és ha csak két cég jön ide egyenlőre, már 
az is valami! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felmerül a rendezési terv módosításának szükségessége, mert azon a területen 7,5 méter építési magasság van 
meghatározva, és szerintem legalább 12 méterre kellene módosítani, valamint a beépíthetőség 30%, azt legalább 
40%-ra kellene módosítani. De erről még egyeztetünk az érdeklődőkkel is, és ha úgy van, testület elé kerül. 
Különben elég sok érdeklődő van, aki ide hozná a cégét, de ha ide jön 2-3 cég, szerintem már akkor is jól járunk. 
Az utas pályázatról még egyelőre semmit nem tudunk, még nem írták ki. Az építési engedélyünk május 2-án 
lejár, de kértem a meghosszabbítását. Azt hallottam, hogy kis település útépítésre nem pályázhat, csak 
útfelújításra.  
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
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1. Napirend  Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény, hozzászólás? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Végig olvastam, én el tudom fogadni. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja az előterjesztett 2014. évi költségvetési rendelet módosítását az előterjesztés szerinti rendelet-
tervezet szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV.28.) 
önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
2. Napirend      Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 

  Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi gazdálkodásáról 
  A 2014. évi éves belső ellenőrzési jelentés 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény, hozzászólás? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nekem nagyon tetszett, és kiírtam: „egy szervezet tudat elve érvényesül”, és azon vagytok, hogy ez így legyen!  
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja az előterjesztett 2014. évi költségvetés teljesítéséről szóló rendelet-tervezetet, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2015. (IV.28.) 
önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 2014. 
éves gazdálkodásáról szóló beszámolót és határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő határozatot:  
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35/2015. (IV.28.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 
2014. éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
A képviselő-testület a költségvetés teljesítését 6.114 ezer Ft bevétellel; ezen belül: 
Működési bevételek        102 ezer Ft, 
Finanszírozási bevételek    6.012 ezer Ft 
jóváhagyja. 
 
A költségvetés teljesítését 5.249 ezer Ft kiadással; ezen belül: 
Személyi jellegű kiadás    4.111 ezer Ft, 
Munkaadókat terhelő járulékok    1.089 ezer Ft, 
Dologi kiadások         49 ezer Ft 
jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  - 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja a Borsosberényi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2014. éves gazdálkodásáról szóló beszámolót és határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő határozatot:  
 

36/2015. (IV.28.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
A képviselő-testület a költségvetés teljesítését 37.743  ezer Ft bevétellel; ezen belül: 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről   3.320 ezer Ft, 
Irányítószervi támogatás    34.009 ezer Ft, 
Költségvetési maradvány igénybevétele        414 ezer Ft 
jóváhagyja. 
 
A költségvetés teljesítését 37.711 ezer Ft kiadással; ezen belül: 
Személyi jellegű kiadás    27.326 ezer Ft, 
Munkaadókat terhelő járulékok        7.464 ezer Ft, 
Dologi kiadások       2.819 ezer Ft, 
Egyéb működési célú kiadások              102 ezer Ft 
jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  - 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja és jóváhagyja Tolmács Község 
Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési jelentését, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

37/2015. (IV.28.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Danubius Expert Audit Kft. 
belső ellenőrei által elkészített „Éves ellenőrzési jelentés Tolmács Község 
Önkormányzata 2014. évben elvégzett belső ellenőrzésről” szóló jelentést 1-4. számú 
mellékleteivel együtt elfogadja és tudomásul veszi.  
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lehetőségekhez mérten 
törekedjen az intézkedési javaslatban foglalt intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
 
3. Napirend        A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A rendeletünkkel nem volt megelégedve a Kormányhivatal, ezért kellett módosítani, illetve újat alkotni. Van-e 
ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, hozzászólás? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ne legyen drágább a szemétszállítás! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Holnap lesz egy rendkívüli tanácsülésünk. Nagy bajban van a Társulás. Nem szeretnénk, hogy csődbe jusson, és 
a településekre hárítsák lakosságarányban a költségeket! A Kormány olyan döntést hozott, ami nem kedvezett a 
társulásnak. Tudni kell, hogy 90%-os uniós támogatásból tudott létre jönni, 5%-ban a Kormány, és 5%-ban a 
társult önkormányzatok támogatták. Remélem, hogy a pénzügyi problémára lesz valami megoldás! Gémesi Úr írt 
egy levelet a Miniszterelnök Úrnak, melyben kéri a segítségét. Mi önkormányzatok nem tehetünk róla, hogy a 
társulás ilyen helyzetbe került. Ha mégis kénytelen lenne megszűnni, akkor a katasztrófavédelem hogy fogja 
ellátni helyettük ezt a feladatot, mert 109 településen nem lesz szolgáltató? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezt a társulást az önkormányzatok hozták létre, és a Kormány taszította ebbe a helyzetbe. Én ezt nem is értem! 
Az önkormányzati társulás alábecsülte volna a költségeket?! Lehet, hogy alámentünk a költségek tervezésével. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem hiszem.  
 
Torma Andrea jegyző 
Egyrészt a rezsicsökkentés befagyasztotta a díjat, nem lehetett díjat, bevételt emelni, sőt, csökkenteni kellett, 
másrészt bevezetésre került a lerakási díj, ami igen komoly összeg, és nagy mértékben növelte a kiadásokat. 
Ezek olyan központi döntések, amit ellehetetlenítették a társulás működését.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezért írt a Gémesi Úr levelet a Miniszterelnöknek. Egyébként a társulás vezetése jó kezekben van, mindent 
megtesznek, hogy minden rendben menjen.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Azért bosszantó, hogy ennek így kell lenni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Társulásban minden önkormányzat a Zöld Híddal szállíttat, nincs másik szemétszállító. 
 
Torma Andrea jegyző 
A többi szolgáltató is panaszkodik, nevezetesen a borsosberényi szállító, hogy csőd szélén áll. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Térjünk vissza a rendelethez! Van ezzel kapcsolatban hozzászólás, javaslat? 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja az előterjesztett szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
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Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2015. (IV.28.) 
önkormányzati rendelete 

 
a szilárd hulladékgazdálkodásról  

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
4. Napirend       2015. évi éves összesített közbeszerzési terv 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Megint kiírjuk majd a szennyvízszippantásra a közbeszerzést, és meglátjuk, hogy lesz-e pályázó. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja a 
2015. évi összesített közbeszerzési tervet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő határozatot:  
 

38/2015. (IV.28.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évre 
vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. Tolmács Község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása  
− Közbeszerzés tárgya: szolgáltatási koncesszió 
– Nagyságrend: kb. nettó 10-20 millió Ft 
– Közbeszerzési eljárás: a Kbt. II. rész 122/A. szerinti eljárás 
– Az eljárás várható időszaka: 2014.3. negyedév 
– A szolgáltatás teljesítése:  folyamatos 

 
2.  Tolmács Község Önkormányzat fenntartásában álló óvoda és iskola épület energetikai 

beruházása – pályázati támogatás esetén 
− Közbeszerzés tárgya: építési beruházás 
– Nagyságrend: kb. nettó 40 millió Ft 
– Közbeszerzési eljárás: a Kbt. II. rész 122/A. szerinti eljárás 
– Az eljárás várható időszaka: 2015.év 
– A teljesítés ideje:  2015– 2016. év 

 

Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik, a közbeszerzési 
tervet módosítani kell az erre vonatkozó igény, vagy változás felmerülésekor. 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős:   polgármester, jegyző 

 
 
 
5. Napirend       Közbeszerzési eljárás megindítása a nem közművel összegyűjtött háztartási  
                           szennyvíz begyűjtésére 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Még egyszer meg kell pályáztatni, ami pénzbe kerül, de most kedvezőbb árajánlatot adott a VALAR Bt, 
tekintettel arra, hogy korábbról már van egy előkészített dokumentáció. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ezzel nem tudunk mit csinálni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van egy új cég – tereskei - hátha pályáznak. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki az 
előterjesztettek szerint jóváhagyja a határozati javaslatot, és megbízzuk a Valar Bt-t, hogy készítse elő a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közbeszerzést, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő határozatot:  
 

39/2015. (IV.28.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátása tárgyában a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122/A. § 
rendelkezéseinek megfelelően nemzeti eljárásrendben legalább három ajánlattevő 
felhívásával induló eljárást folytat le.  A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás 
lefolytatására megbízza a Valar Bt-t (2096 Üröm, Boglárka utca 11.). A közbeszerzési 
szolgáltatás díja 145.000 Ft + ÁFA (27 %), bruttó 184.150 Ft. 
A képviselő-testület elfogadja az erre vonatkozóan előterjesztett szerződést, és egyben 
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, és az ezzel kapcsolatos 
jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős:   polgármester, jegyző 

 
 
 
6. Napirend       Települési Szennyvízkezelési Program 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
El kellett küldeni véleményeztetésre a környezetvédelmi hatósághoz. Eddig még nem érkezett válasz. Akiknek 
ez a Macro Solid Bt. készítette a programját, azt mindenkinek elfogadták. Profi módon elkészítették. Lehet, hogy 
lesznek benne kisebb javítások, de az sem biztos. Sok számítást végeztek.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ezt voltatok megnézni, ugye? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen, de azóta már van más megoldás is, kisebb tartályos. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki jóváhagyja a 
Települési Szennyvízkezelési Programot kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
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40/2015. (IV.28.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a települési környezetvédelmi 
program részeként jóváhagyja a Macro Solid Bt. által készített és előterjesztett Tolmács 
Település Szennyvízkezelési Programját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
7. Napirend       Óvodai beiratkozás és nyári szünet idejének meghatározása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, hozzászólás, vélemény? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az óvodai szünettel kapcsolatban kérdezte tőlem a Zsófi, hogy fel-e veheti a rétsági óvodával a kapcsolatot? 
Több szülő igényt tartana arra, hogy a szünetben más óvodába vigye a gyermekét, mivel nem tudja hol 
elhelyezni. Mondtam neki, hogy ez régen is így volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én mondtam neki, hogy úgy csinálja, hogy a legjobb legyen! Ő az intézményvezető. Én ebbe nem szólok bele, 
de ha igény van a gyermekelhelyezésre, meg kell oldania. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki az 
előterjesztettek szerint jóváhagyja az óvodai beiratkozás és nyári szünet idejét, és az erről szóló határozati 
javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő határozatot:  
 

41/2015. (IV.28.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, 
figyelemmel a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében 
foglaltakra – az Önkormányzat fenntartásában lévő, a Tolmács, Szent Lőrinc út 106. szám 
alatti működő Kisbagoly Óvoda intézményben a 2015/2016. nevelési évre vonatkozóan az 
óvoda általános felvételi időpontját (beiratkozás) a következők szerint határozza meg: 
Óvodai általános felvételi (jelentkezés) időpont: 2015. május 18-20. 8.00 órától 16.00 óráig.  
Az óvodai beiratkozás helye: Kisbagoly Óvoda, Tolmács, Szent Lőrinc út 106. 
Az intézménybe a harmadik életévét betöltött gyermek vehető fel, továbbá felvehető az a 
gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti és 
felvételét az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi. 
Képviselő-testület megbízza a Polgármestert és felkéri az Intézményvezetőt a felvételre 
jelentkezés időpontjának és a beíratással, felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a 
helyben szokásos módon, a jogszabályi előírások figyelembevételével történő 
közzétételére.  

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva – 
meghatározza, hogy az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő Kisbagoly 
Óvoda intézményben az óvodai nyári szünet ideje 2015. június 29-től 2015. július 31-ig 
tart. 
A képviselő-testület a fenntartó Tolmács Község Önkormányzata nevében felhatalmazza az 
intézményvezetőt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 41. § (1) bekezdése szerinti gyermekek napközbeni ellátását, a 
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jogszabályi előíráson alapuló szülői igény esetén biztosítsa, oly módon, hogy a szünet ideje 
alatt is biztosított legyen a gyermekek napközbeni ellátása. 
Képviselő-testület felhívja az Intézményvezetőt, hogy az óvodai nyári szünet idejét az 
intézményben szokásos módon, a jogszabályi előírások figyelembevételével tegye közzé és 
tájékoztassa az érintetteket.  
 
Határidő: 2015. július 31. 
Felelős: polgármester, intézményvezető 

 
 
 
8. Napirend       Viziközmű rendszer ingyenes állami tulajdonba adása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ehhez nem tudok mit mondani! 
 
Torma Andrea jegyző 
Az ivóvíz vezeték az önkormányzat tulajdona, és lehetőség van az államnak átadni térítésmenetesen. Onnantól 
nem az önkormányzaté lesz, hanem az állam tulajdona, és az állam lesz az ellátásért felelős, nem az 
önkormányzat.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
nem értem, hogy ez mire jó? 
 
Torma Andrea jegyző 
A tulajdonosnak kell a felújítási, rekonstrukciós munkákat elvégeztetni, finanszírozni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ha meg átadjuk, akkor az államnak kell majd. Nekünk akkor semmi gondunk nem lesz vele? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
68.843.105 Ft a vagyonértékelés, és ebből önkormányzati tulajdon csak 14.070.070 Ft. Ez hogy van? 
 
Torma Andrea jegyző 
A könyvelésileg még nem került átírásra a vagyon értéke a vagyonértékelés szerintire. A vagyonértékelés szerint 
az értéke  68.843.105 Ft, de ehhez képest a könyvelésünkben 14.070.070 Ft értéken szerepel ez a vagyon. De ezt 
majd korrigálni kell a könyvelésben. Ha most átadnánk, akkor a vagyonunk 14 millióval csökkenne, mert 
jelenleg ennyivel szerepel benne a viziközmű vagyon. Egyébként ez forgalomképtelen vagyon.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
2008-ban még 160 millió forint volt az összvagyonunk.  
 
Torma Andrea jegyző 
A viziközmű vagyon jelen pillanatban a könyvelésben 14 millió. Ennyivel csökkenne most az önkormányzat 
összvagyona. De a közeljövőben ezt rendezni kell a vagyonértékelés szerinti értékre. Addig nincs gond, amíg a 
DMRV Zrt-vel a mostani bérleti szerződésünk és megállapodásunk él, ami szerint az elvégzett felújítási munkák 
összege a bérleti díj, vagyis ezt oda-vissza leszámlázzuk, nincs pénzkiadásunk erre, mert most úgy szól a 
megállapodásunk, hogy annyi bérleti díjat fizetnek, amennyi a felújítási munkálatok értéke.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Körbe kellene járni, hogy mit csinálnak a többi településen. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Halasszuk el a döntést! 
 
Torma Andrea jegyző 
Bánk úgy döntött, hogy felhatalmazta a polgármester, hogy gyűjtsön be további információkat, szerződés-
tervezetet, hogy milyen formában hogy fogja az állam biztosítani az ivóvíz ellátást, stb, szóval hogy járjon utána, 
és ha több információ lesz, akkor döntenek. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Mi is halasszuk el a döntést. Szerintem többen nem fogják átadni, mert nem sok információnk van ezzel 
kapcsolatban. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Milyen kötelezettsége lesz az önkormányzatnak? 
 
Torma Andrea jegyző 
Nem tudni. A kötelező önkormányzati feladatok között szerepel a viziközmű üzemeltetés, de úgy van, hogy ez 
lehet az állam kötelező feladata is meg az önkormányzat kötelező feladata is. Ha az állam átveszi tőlünk, akkor 
gondolom az állam feladata lesz, és nekünk ezzel kapcsolatban nincs kötelezettségünk.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az egész országban átadják majd valamikor az államnak. Biztosan ki fognak találni erre is központilag valamit.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Olyan érdekes, hogy a viziközművet át akarja venni, és akkor minden költségét vállal, a hulladékgazdálkodást 
pedig ellehetetleníti. Nem furcsa ez? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem azt is át akarja majd venni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Igen, ez olyan, mintha visszamentünk volna az időben! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hát nem tudom, lehet, hogy olcsóbb lesz a víz. Majd meglátjuk! 
Akkor ezt a napirendet napoljuk el, és ha többet megtudok az állami tulajdonba adásról, akkor visszatérünk rá, és 
később döntünk. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester javaslatát, és a viziközmű vagyon állami tulajdonba 
adása tekintetében a döntést egyhangúlag elhalasztotta. 
 
 
 
9. Napirend       A Duna-Ipoly Területfejlesztési Önkormányzati Társulásban meglévő tagsági  
                           jogviszony megszüntetése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Soha nem is voltam ilyen társulási ülésen, nem is tudtam, hogy létezik. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Kilépünk! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én még nem is hallottam róla! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki egyetért azzal, 
hogy a Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás tagsági jogviszonyunkat 
megszűntessük, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő határozatot:  
 

42/2015. (IV.28.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Duna-Ipoly Önkormányzati 
Területfejlesztési Program Társulás alapító tagjaként úgy dönt, hogy a Társulásban 
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meglévő tagsági jogviszonyát a Társulási Megállapodás III/3. pontjában foglalt hat 
hónapos felmondási idő betartása mellett 2015. október 1. napjával felmondja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szóló döntésről 
értesítse a Társulás vezetőségét (2628 Szob, Szent Imre utca 12.) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
10. Napirend        Falubusz beszerzése – MVH pályázati lehetőség 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést, ismét lehetőség van gépjármű beszerzésre. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mikor nyílik a pályázat? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Május 4-én 8 órától. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkortól lehet feltölteni az adatokat. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
8 órakor már az internet előtt kell valakinek ülni, és küldeni! 
Én is körülnéztem a Fiat honlapján. Van többféle kisbusz is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem maradjunk annál, amire szól az árajánlat, és a határozat-tervezet is az alapján készült. A mostani 
kisbuszt vagy eladjuk, vagy beszámítja a kereskedő cég az új busz vételárába. A kisbuszunkat át is nézték a Fiat 
szervizben, és azt mondta a kereskedelmi igazgató, hogy most 3 millió forintért számolná be. A neten néztem, ott 
kb. 3,5 millióért mennek ezek a buszok. Valószínű, hogy azok a települések, akik annak idején is tőlük vették a 
buszt, most is ott szeretnék megvenni, és azt akarják majd, hogy az ő régi buszaikat is beszámítsa, ezért nem 
biztos, hogy fog tudni adni érte 3 milliót. Nem tudjuk. Van már különben érdeklődő, helybeli is. Az új busz 
ÁFA-ját nekünk kell kifizetnünk, mert mi nem igényelhetjük vissza. Most nincs annyi pénzünk, hogy ki tudjuk 
fizetni a busz árát, így több bankkal felvettem már a kapcsolatot, és küldenek majd finanszírozási árajánlatot. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tőlünk kértél? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, de hozzál, 3-4 hónapra szólót, szerintem maximum 4 hónap után megkapjuk a támogatást. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó, megkérdezem, utána járok. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha szeretnénk pályázni, a határozati javaslatot el kellene fogadni, de azt még ki kellene azzal egészíteni, hogy a 
képviselő-testület megállapítja, hogy a szolgáltatás fejlesztése szükséges, és ezért dönt a gépjármű beszerzése és 
a pályázat mellett. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Miért szükséges, hogy a House Word Kft. írja meg a pályázatunkat? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mert a pályázat elbírálására feltöltési sorrendben fog sor kerülni, és nekik már gyakorlatuk van ebben. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Van olyan kikötés a szerződésben, hogy csak sikeres pályázat esetén fizetünk? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Nincs, ez fix díj. Előlegként kell fizetni 63.500 Ft-ot, és ha meg van a sikeres feltöltés, akkor kell a másik felét. 
Itt szeretném megemlíteni, hogy a Börzsöny Térség Egyesület – melynek mi is tagjai vagyunk – szintén  
pályázik egy terepjáróra, de ehhez kötnünk kell velük egy megállapodást, hogy ezt a közösségi szolgáltatást 
együtt látjuk el, és például ha télen nem lesz elég jól járható az út, akkor kisegítenek minket a terepjáróval, mivel 
az ő feladatkörükbe is szerepel szociális szolgáltatás. Természetesen, ha nyernek a pályázaton. Azt a pályázatot 
is a House Word Kft. írja. Az Egyesület Tolmácson fog működni, itt lesz az irodája, tehát a terepjáró is itt lesz. 
18 település alapította, és 1-2 alkalmazottat fognak itt foglalkoztatni. Lehet, hogy az egyesület gépjármű 
beszerzés pályázatával kapcsolatban – mivel nincs vagyona – kezességet kell majd vállalnunk, mint 
önkormányzat. Nem biztos, de lehet. Szeretném tudni, hogy mit gondoltok, vállaljuk-e. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Javaslom, hogy ezt még gondoljuk át és utána döntsünk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Előzetesen szeretnék tudni a testület véleményét. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Gyakorlatilag, ha bukik az egyesület, akkor az a mi sarunk lesz! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem bukik! Miért bukna? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A pakliba ez is benne van! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem kell most dönteni róla, most csak arra lennék kíváncsi, hogy mondhatom-e az elnök úrnak, hogy kezességet 
vállalunk az egyesületért? Elvileg lehet róla szó? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Elvileg lehet mondani, de utána kell nézni, hogy ha baj lesz, akkor az autóval mi lesz. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Megmondom őszintén, hogy a saját egyesületeinkért – sport, alapítvány, polgárőrség – bármikor. De ez nem a 
mi egyesületünk! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Meg kell nézni a jogi alapokat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Térjünk vissza a kisbusz pályázathoz! Megnéztem, és ennek a típusnak van a legnagyobb csomagtere, és 
tágasabb is, a többi mind kisebb.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én láttam a honlapon másmilyeneket is, amik már nagyon modernek, olyan rámpája van, ami 
akadálymentesített. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az csak felszereltség kérdése! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Azt mondtátok, hogy nem lehet nagyobb! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Személyre valóban nem! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez a busz erősebb meg tágasabb! Bármivel föl lehet szerelni ezt is. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tehát akkor ugyanúgy Ducato ez is, csak más kategória. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja, hogy 
az önkormányzat pályázatot nyújtson be új személygépjármű beszerzésére, és elfogadja a határozati javaslatot, 
azzal a kiegészítéssel, hogy a képviselő-testület megállapítja, hogy a lakosság kistérségi közlekedése, valamint 
az önkormányzat által nyújtott szociális és egyéb szolgáltatások fejlesztése szükséges, tehát aki így a határozati 
javaslat elfogadásával egyetért kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő határozatot:  
 

43/2015. (IV.28.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy lakosság 
kistérségi közlekedése, valamint az önkormányzat által nyújtott szociális és egyéb 
szolgáltatások fejlesztése szükséges, ezért úgy dönt, hogy új gépjármű beszerzésével 
fejleszteni kívánja a lakosság kistérségi közlekedését, valamint az önkormányzat által 
nyújtott szociális szolgáltatások ellátását. Ennek érdekében a képviselő-testület az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és 
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet alapján 
támogatási kérelmet nyújt be a rendelet 2.§ (1) bekezdés b) pont szerinti, kistérségi 
közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (2. 
célterület) új gépjármű beszerzésére. 
A képviselő-testület a 2015. évi költségvetése terhére vállalja – a meglévő 
önkormányzati gépjármű értékesítéséből származó bevételből – az új gépjármű 
beszerzését terhelő áfa összeg önerőként történő biztosítását. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában 
lévő LMD-401 forgalmi rendszámú Fiat Ducato 2.3 MJet típusú, 9 személyes 
gépjárművet – az új gépjármű beszerzését jóváhagyó támogatási határozat esetén – az 
önkormányzat számára legelőnyösebb feltételekkel értékesítse.  
 
A képviselő-testület jóváhagyja és elfogadja a beszerzésre kerülő gépjárművel 
nyújtandó egyéb szolgáltatásra vonatkozó, előterjesztett szakmai programot. 
 
A képviselő-testület a rendelkezésre álló árajánlatok közül az AUTO-TRADE ’91 Kft. 
(3100 Salgótarján, Szérűskert út 120.) ajánlatát fogadja el, és az ajánlatban szereplő Fiat 
Ducato 3,3t Mjet 150LE E5+ MH2 8 személyes gépjármű beszerzése mellett dönt, 
tekintettel arra, hogy az árajánlatokban szereplő, azonos műszaki feltételekkel 
rendelkező gépjárművek közül alacsonyabb a beszerzési ára. Ezen kívül a képviselő-
testület figyelembe vette, hogy az önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő, 
azonos típusú gépjárművel kapcsolatos tapasztalatok kedvezőek. 
 
A képviselő-testület a pályázat, vagyis a támogatás iránti kérelem, valamint az ahhoz 
tartozó teljes dokumentáció előkészítése, koordinálása, rendszerbe való feltöltése feladat 
ellátásával 100.000 Ft + áfa megbízási díj ellenében megbízza a House World Kft-t 
(2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 16.). A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az erre vonatkozó, előterjesztett megbízási szerződést megkösse, 
aláírja.  
A képviselő-testület megbízza és felhatalmazza a polgármestert, hogy az új gépjármű 
beszerzésére vonatkozó támogatási kérelmet határidőben hiánytalanul nyújtsa be, majd 
támogatás elnyerése esetén tegye meg a szükséges intézkedéseket az új Fiat Ducato 3,3t 
Mjet 150LE E5+ MH2 gépjármű beszerzése érdekében, és a beszerzéshez szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye, aláírja. 
 
Határidő: 2015. május 4. 
Felelős: polgármester 
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Hajnis Ferenc polgármester 
A következő határozat pedig arról szólna, hogy kötünk egy együttműködési megállapodást a Börzsöny Térsége 
Egyesülettel, hogy besegítenek a szociális ellátás és a kistérségi közlekedés ellátásába, családsegítés, nevelés és 
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének 
elősegítése feladatok ellátásában, amennyiben szükséges. 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki egyetért az 
azzal, hogy együttműködési megállapodást kötünk a Börzsöny Térsége Egyesülettel, hogy a szociális ellátások 
és egyéb szolgáltatások terén együttműködünk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

44/2015. (IV.28.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete együttműködési megállapodást 
köt a Börzsöny Térsége Egyesülettel, a szociális tevékenység, családsegítés, nevelés és 
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 
esélyegyenlőségének elősegítése, a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek 
képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása 
tekintetében. 
A képviselő-testület együttműködik a Börzsöny Térsége Egyesülettel a lakosság 
kistérségi közlekedésének, valamint a szociális és egyéb szolgáltatások fejlesztése 
érdekében.  
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az erre vonatkozó 
együttműködési megállapodást megkösse és az Önkormányzat részéről aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
11. Napirend        Önkormányzati támogatás iránti kérelem 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az Extrém sportnapra kérnek támogatást. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nekem az nem tetszett, hogy konkrét összeggel jöttek! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nekem kettő nem tetszett benne! Döntsék már el, hogy pénzt adjunk vagy ingyen színpadot! Ezt egy kicsit 
soknak tartom! Vagy nem? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ilyen rendezvényen még nem voltam. Lehet tudni, hogy a tolmácsiakat mennyire érdekli? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tudom. Mikor megkerestek, mondtam, hogy mindig Rétság szerepel a plakáton, ha támogatjuk őket, tegyék 
rá Tolmácsot is. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az egyesületbe van tolmácsi? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én nem tudok róla, hogy tolmácsi is lenne. 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Biztos, hogy a rendezvényre szoktak innen is kimenni! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Valamivel támogassuk a rendezvényt, a mi területünkön van. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Adjuk oda a színpadot!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Meg adjunk nekik 20.000 Ft-ot! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen! Nincs pénzünk, ez az igazság! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez is elfogadható! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Először csak 50.000 Ft-ot kértek, aztán már ingyenesen a színpadot is. Adjuk nekik oda a színpadot, és 20.000 Ft 
támogatást. 
 
Torma Andrea jegyző 
De akkor legyen az a feltétele, hogy tolmácsi rendezvény is! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Igen! 
 
Hámori Imréné képviselő 
A kérelemben Tolmács-Rétság szerepel. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A színpadról nem szoktunk bérleti szerződést csinálni? Hogy ugyanilyen állapotban kérjük vissza!  
 
Torma Andrea jegyző 
De kell, kötünk velük szerződést. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Beszéltünk már róla, hogy a színpadhoz és a sátorhoz is csinálunk szerződést, mert ha valami baj történik vele, 
hozza rendbe a bérlő. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez az! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Szerepeljen benne, hogy az állapotáért vállalják a felelősséget! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki egyetért azzal, 
hogy a Motorsport Club Extrém nap szervezését 20.000 Ft-tal és a színpad ingyenes használatba adásával 
támogassuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

45/2015. (IV.28.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete Löffler Richárd 2651 Rétság, 
Tölgyfa u.7. szám alatti lakos a Magyar Alternatív Ifjúsági Szabadidő és Motorsport 
Club Extrém nap támogatására irányuló kérelmét megtárgyalta és a rendezvényt az 
államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 13/2013. (IX.18.) 
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önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 20.000 Ft összegben támogatja, illetve a 
rendezvényhez az önkormányzat mobil színpadát térítésmentesen biztosítja.  
A támogatás utólagos elszámolás mellett a támogatott képviselőjének, Löffler Richárd 
részére készpénzben kerül kifizetésre. A támogatás kifizetése egy összegben történik. 
A támogatás felhasználásának határideje: 2015. május 31.  
A támogatás felhasználásának a hivatkozott önkormányzati rendeletben foglaltak 
szerinti elszámolási határideje: 2015. június 30. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatásra vonatkozó, az e 
határozatnak megfelelő támogatási megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: kérelmező értesítése azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
12. Napirend        Bubori István földterület bérbevétele iránti kérelem 
 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Elfogadható a kérelem. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Melyik ez a föld? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Sziluska utca végén. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ahol a szociális földprogram volt. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki az 
előterjesztettek szerint elfogadja a földterület bérbeadásáról szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő határozatot:  
 

46/2015. (IV.28.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmács 2 helyrajzi számú, 
természetben a Sziluska utca 41. szám alatti beépítetlen, 2173 m2 nagyságú területet 
2015. május 1-étől határozatlan időre bérbe adja Bubori István 2657 Tolmács, Béke u. 
9/A. alatti lakos részére.  
A bérleti díj – figyelemmel a földhaszon bérbeadás bérleti díj mértékére vonatkozó 
80/1995. (XI.2.) képviselő-testületi határozatban foglaltakra, valamint a fennálló 
mezőgazdasági célú bérbeadásra vonatkozó szerződésre – évi 1 Ft/m2. A bérlet további 
feltétele, hogy a bérlő a bérelt területet köteles a jó gazda gondosságával tisztán, 
rendben tartani. 
 
Határidő: azonnal, kérelmező igénye szerint 
Felelős: polgármester 

 
 
 
13. Napirend        Kiss Magdolna járdarész felújítása iránti kérelem 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés? Hozzászólás? Vélemény? 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Hagy csinálja! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Le akarja betonozni az árok szélét az útig. A járdát is megcsinálja, de egészen az ároktól az útig lebetonozná, 
ahol az autókkal szoktak állni, hogy ne a sárban kelljen állni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Most is ott parkolnak, csak most a gazba.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ne akadályozza majd télen a hó eltolását! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki egyetért azzal, 
hogy a kérelmező felújíthatja a járdát, és lebetonozhatja az ároktól az útig tartó területet a háza előtt, és elfogadja 
az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő határozatot:  
 

47/2015. (IV.28.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Tolmács, Sziluska 
utca 14. szám alatti ingatlan előtti közterületen lévő járda felújításával kapcsolatos 
203/2015/T. ügyirat számú kérelmet. A képviselő-testület hozzájárul, hogy Kiss 
Magdolna, a Sziluska u. 14. szám alatti ingatlana előtti járdát a szakmai szabályoknak 
megfelelve felújítsa, valamint az inatlan előtt a járda és az úttest közötti szakaszra 
személygépjármű parkolására alkalmas betonborítás készüljön. 
Az építési munkálatokra vonatkozóan az önkormányzat semminemű felelősséget nem 
vállal, kérelmező a munkálatokat saját felelősségére, a vonatkozó előírások és 
munkavédelmi szabályok maradéktalan betartásával végezheti.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkálatok tekintetében az 
önkormányzat érdekeit képviselve a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: azonnal, kérelmező igénye szerint 
Felelős: polgármester 

 
 
 
14. Napirend        Üzletrész átruházási és engedélyezési megállapodás 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény, hozzászólás? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mondjatok erről valamit! 
 
Torma Andrea jegyző 
A lényege az, hogy leszámlázták nekünk a vagyonértékelést, ami 300.000 Ft körüli összeg. A törvény szerint 
csak mi csináltathattuk meg a vagyonértékelést, amit kötelezően meg kellett csináltatni, mert enélkül nem lehet 
új bérleti és üzemeltetési szerződést kötni. Erre az önkormányzatoknak nem volt pénzük, ezért azt találták ki, az 
önkormányzatok helyett ezt a vagyonértékelést a tulajdonukban álló Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. végeztesse el, 
és ennek a költségnek a megtérítéseként az önkormányzatok a Kft-ben lévő üzletrészüket átruházzák a Kft-re. De 
a Nyugat-Nógrád Kft-nek sem volt annyi pénze, hogy a vagyonértékelést kifizesse, ezért ehhez a DMRV adott 
tagi kölcsönt a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-nek. Ezt a tagi kölcsönt most vissza kellene fizetni, de nincs miből, 
ezért a Nyugat-Nógrád Vízmű az önkormányzati üzletrészekre vonatkozó jogosultságát átengedi a DMRV-nek. 
Így most ez arról szól, hogy az önkormányzat Nyugat-Nógrád Kft-ben lévő üzletrészét átadja a DMRV részére, 
és ezzel ki lesz egyenlítve a vagyonértékelés díja.  
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
És mit kell most csinálni? 
 
Torma Andrea jegyző 
El kell fogadni ezt a megállapodást, hogy aláírhassa a polgármester. A vagyonértékelés díja le lett nekünk 
számlázva, most itt áll kötelezettségként, és ha átadásra kerül az üzletrész, azzal valahogy kiegyenlítődik. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor ezt jogásszal kell megnézetni!  
 
Torma Andrea jegyző 
Ezt az ügyletet 2013-ban már elfogadtuk egyszer, erről van testületi döntés. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most azt kell elfogadni, hogy én aláírhassam az erről szóló megállapodást. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Írd alá! 
Mi lett volna, ha előbb történik az értékelés, és nekünk kellett volna kifizetni ezt az összeget? 
 
Torma Andrea jegyző 
Nekünk kell kifizetni. Azért kellett elkészíttetni a vagyonértékelést, hogy tudjunk üzemeltetési szerződést kötni, 
mert ahhoz a törvény előírta a vagyonértékelés készítését.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, és erre mi voltunk államilag kötelezve, hogy mindenki a saját tulajdonát felértékeltesse.  
 
Torma Andrea jegyző 
Ha nincs vagyonértékelés, nem lehet megkötni az üzemeltetési szerződést.  
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja, hogy 
a vagyonértékelés fedezeteként 400.000 Ft névértékű Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. üzletrészt átruházzunk a 
DMRV Zrt-nek, és jóváhagyja az erről szóló megállapodást, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

48/2015. (IV.28.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete – összhangban a képviselő-
testület 66/2013. (VII.05.)  határozatával – az Önkormányzat tulajdonát képező Nyugat-
Nógrád Vízmű Kft. 400.000 Ft névértékű üzletrészt a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. 
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. felé fennálló, a viziközmű-vagyonértékelés 
fedezetéül szolgáló tagi kölcsön visszafizetési kötelezettség teljesítéseként – tekintettel 
arra, hogy a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. az Önkormányzattal szemben fennálló 
üzletrész átruházási követelését a DMRV Zrt-re engedményezi – átruházza a DMRV 
Zrt. részére, mely által a DMRV Zrt. megszerzi az Önkormányzat tulajdonát képező, 
fent meghatározott üzletrész egészének tulajdonjogát. 
A képviselő-testület elfogadja a fenti ügyletre vonatkozóan előterjesztett üzletrész 
átruházási és engedményezési háromoldalú megállapodást, melynek aláírására 
felhatalmazza a Polgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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15. Napirend        Óvodavezetői állás pályáztatása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A testületi anyag kiküldése után jutott eszünkbe, hogy az óvodavezetői pályázatot is ki kell írni, mert a Zsófi 
megbízása csak 1 évre szól, és az a nyáron le fog járni. Az ülés elején kiosztottam az előterjesztést, abban benne 
van a javasolt pályázati kiírás is. Ugyanúgy, mint tavaly, a felhívás megjelenne az Oktatási Közlönyben, a 
közigállás.hu oldalon, és az önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján. Aztán majd meglátjuk, hogy érkezik-e 
pályázat, vagy nem, és a testület dönt majd. Most első lépésként a pályázat kiírásáról van szó. 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki egyetért azzal, 
hogy az előterjesztettek szerint kiírjuk a pályázatot az óvodavezetői állásra, és elfogadja a határozati javaslstot, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő határozatot:  
 

49/2015. (IV.28.) képviselő-testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tolmácsi 
Kisbagoly Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó magasabb vezetői 
pályázatot az előterjesztettek szerint, jelen határozat mellékletét képező tartalommal 
kiírja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon. 
 
A képviselő-testület a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására 
beérkező pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Halász Magdolna óvodapedagógus 
Hámori Imréné óvodapedagógus 
Laszkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodapedagógus 

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

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szakértői munka ellátásáért 
megbízási szerződést kössön és a felkért szakértőkkel való megegyezésnek 
megfelelően, amennyiben szükséges, megbízási díjat fizessen ki. 
 
Határidő: azonnal, illetve 2015. júliusi képviselő-testületi döntésig 
Felelős: polgármester 

 
 
16. Egyebek         
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Dávid Béláné Szurdok utcai lakostól bejelentés érkezett, hogy a külterületi földterületén közlekednek jelenleg, 
0109-es helyrajzi számú földút helyett, mert azt beszántották és bevetették. Kéri, hogy az önkormányzat hozza 
helyre a földutat, mert a saját földjét le kívánja keríteni, és akkor nem lesz hol közlekedni. Ez a terület a Szurdok 
utca végének a folytatása Diósjenő felé.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Zárja le! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én is azt mondom, hogy zárja le, a rendeletünkben meghatározottak szerint. Azért mondom, hogy tudjatok róla! 
Méresse ki a saját földjét, és a rendelet szerint lekerítheti. 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Kimérés után kerítse le, és nem tudnak a földjén menni. 
 
Torma Andrea jegyző 
Írásban kell neki válaszolni, hogy a mezőgazdasági földje lezárására az önkormányzati rendelet szerint 
lehetősége van. 
 
Hámori Imréné képviselő  
Amit beszántottak az magánterület? 
 
Torma Andrea jegyző 
Sokszor nem ott van a kitaposott földút, ahol térképészetileg lenne. Ez csak kimérés esetén derül ki. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A bejelentő azt mondta, hogy ki fogja méretni a földjét, és le fogja keríteni. Megteheti! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ennél a GPS-es kimérésnél nehogy az derüljön ki, hogy amit annak hisz, hogy az övé, az nem is az övé!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Fogunk neki válaszolni. Van-e valakinek még az „Egyebek”-ben hozzászólása? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Amit az ÉMÁSZ levágott gallyakat, azzal mi lesz? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt mondták, hogy a Diósjenői Önkormányzat fogja elszállítani.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Miért? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mert az ÉMÁSZ nekik adta, velük egyezett meg. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én meg küldtem a közmunkásainkat, hogy a vastagját termeljék ki belőle, az jó lesz szociális tüzifának. Jöttek 
vissza, hogy nem lehet! Hát akkor ezért nem. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Még most is ott van! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem vitték el?! Kell nekünk? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Kell! A vastagját kitermeljük, a hulladékot, szemetet eltüzeljük, mihelyst kiszárad! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Túl van tárgyalva! Akkor szólok a jenőieknek, hogy kell nekünk, ha eddig nem vitték el, most már ne vigyék, a 
közmunkásaink pedig szedjék ki a használható fát. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az óvodai zsibvásárra szeretnének a szülők ugrálóvárat és népi játékokat, úgy, mint máskor is volt. Javaslom, 
hogy ennek biztosítását vállalja fel az önkormányzat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mikor lesz a zsibvásár? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Június 7-én lesz, még az órát nem tudjuk, hogy 13 vagy 14 óra. 
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Hámori Imréné képviselő 
Milyen napra esik? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Vasárnap. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A saját intézményünket támogssuk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
És az alapítvány? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az alapítvány is beszáll. Az alapítvány feladatai között az első helyen szerepel az intézmény. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki egyetért azzal, 
hogy az óvodai zsibvásárra 50 ezer Ft-ot biztosítsunk gyermekjátékokra, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

50/2015. (IV.28.) képviselő-testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tolmácsi 
Kisbagoly Óvoda rendezésében 2015. június 7-én megrendezésre kerülő zsibvásár 
alkalmára a gyerekek részére ingyenesen igénybe vehető gyermekjátékokat (ugrálóvár, 
népi játékok) biztosít, melyre 50 ezer forint kiadást engedélyez. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
További hozzászólás nem volt. 
A Polgármester a nyílt ülést bezárta, a képviselő-testület a további napirendeket zárt ülés keretében tárgyalta.  
 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 

Dudás Gergely 
alpolgármester 


