
Tolmács Község Önkormányzatának képvisel�-testülete  9/2015. (VI.4.) jegyz�könyv 

 1

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

9/2015. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2015. június 4-én 1700 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 
 Torma Andrea jegyző 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent meghívottakat és a 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 Csehek József képviselő legyen. A javaslatot a Képviselő-testület 4 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendeket 
tárgyalja: 
 
Napirend 

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

Előadó: Hajnis Ferenc polgármester 
 

Napirend 
 

1. Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, valamint a 
2015/2016. nevelési év előkészületeiről; a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási 
feladatok 

Előterjesztő és meghívott vendég: Kiss Zsófia megbízott óvodavezető 

2. Beszámoló a Sportegyesület 2014/2015. évi tevékenységéről és elszámolás a 2014. évi 
önkormányzati támogatással, 2015/2016. évi koncepció  

Előterjesztő és meghívott vendég: Hajnis Károly, Sportegyesület Elnöke 

3. Beszámoló a Tolmács Polgárőr Egyesület működéséről, Tolmács közbiztonsági helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, elszámolás az 
önkormányzat 2014. évi támogatásával  

Előterjesztő és meghívott vendég: Varsányi Péterné, a Polgárőr Egyesület Elnöke 

4. Katasztrófavédelmi beszámoló 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

5. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

6. Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló  
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

7. Útfelújítási pályázat  
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

8. Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése, felülvizsgálat szükségessége 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
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9.      Egyebek 

 
 
 

Napirend előtt        Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kisbuszra a pályázatot időben, hiánytalanul be tudtuk adni. 8 óra 15 perckor fel volt töltve.  
A mai napom olyan zsúfolt volt, hogy nem tudtam megemlékezést szervezni, ezért elnézést kérek! Ma van a 
nemzetközi összetartozás napja, ezért megkérek mindenkit, hogy egy percre álljunk fel, és sajnálattal vegyünk 
tudomást arról a napról, amikor Magyarország 2/3-át elveszítettük! 
 
A jelenlévők 1 perc néma felállással emlékeztek meg az összetartozás napjáról. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönöm!  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Annyit fűznék hozzá, hogy az Atya is megemlítette, hogy egy nemzetet így téptek szét.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Vasárnap lesz az óvodai zsibvásár, amire az önkormányzat is nyújtott támogatást.  
A 11 hektár földterület megvásárlása folyamatban van, amelyen ipari területet kívánunk létrehozni. Jelenleg az 
ügyvéd nő készíti elő az adásvételi szerződéseket, illetve ajánlatokat kérek kölcsön felvételére, amiből meg 
tudjuk venni a területet, mert erre most nincs elegendő pénzünk. Három tulajdonodnak lesz adófizetési 
kötelezettsége a föld eladásból kifolyólag. és hogy korrekt legyen a dolog, úgy gondolom, hogy az 
önkormányzatnak ez át kell vállalni, és ezeket ennyivel többért illik megvennünk. Az ügyvéd már ki is számolta 
az összeget. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy a vendégek is értsék, hogy jelenleg azon a területen már van egy 
vállalkozás, és azt szeretnénk bővíteni, hogy több vállalkozást tudjunk ide hozni.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hogy teljesen világos legyen a dolog: a rétsági ipari parkkal szemben lévő területen szeretnénk megvásárolni 11 
hektárt abból a célból, hogy ha befektetők jönnek, tudjuk mondani, hogy tessék, lehet jönni, itt van ipari terület. 
Vannak érdeklődők, az egyik már az idén Tolmácsra települ, a volt Gránit épületét fogja bérelni, amíg nem épül 
fel a saját csarnoka az új ipari területen. El lehet mondani, hogy dolgozunk ezen, nem is keveset! 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend  Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről,  

valamint a 2015/2016. nevelési év előkészületeiről; a nyári szünetben elvégzendő 
karbantartási, felújítási feladatok 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Zsófia, szeretnéd kiegészíteni az írásbeli beszámolódat? 
 
Kiss Zsófia megbízott óvodavezető 
Írásban már kibővítettem a beszámolót, de azt is leadtam. 
 
Torma Andrea jegyző 
Úgy tudom, hogy a bővített beszámolót is megkapták a képviselők. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A mosdókat meg kell majd megcsinálni! 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az épület felújítás pályázatról nincs még hír? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Annyit tudok, hogy még nem írták ki. Nekem nincs több információm! 
 
Kiss Zsófia megbízott óvodavezető 
Az első részét bővítettem ki, a nevelési és gazdálkodási tevékenységünket. A legfontosabb célunk a gyermekek 
érdekében az „új” intézmény új dolgozóinak összeszokása, egységes célok kitűzése, jól együtt dolgozó 
csapat/kollektíva kialakítása, aktív együttműködés a fenntartóval, az iskolával, a szülőkkel, melynek számos 
színteret biztosítottunk: szüreti bál, amely egyben jótékonysági bál is a tolmácsi iskola és óvoda javára, 2014. 
október, rajzverseny 2014. november, mikulásozás,  közös barkácsolás a szülőkkel 2 alkalommal, adventi vásár 
decemberben, közös karácsonyi műsor az iskolával decemberben, szülői értekezletek, farsang a szülőkkel a 
közösségi házban, anyák napi ünnepi műsor, évzáró-ballagás és végül majd a Zsibvásár lesz, amelynek kitűzött 
időpontja 2015.június 7.  

Újra felvettük a kapcsolatot a testvéróvodánkkal, a szentei Bóbita Óvodával, 2014-ben mi voltunk náluk, 2015. 
tavaszán ők látogattak el hozzánk  a gyermekek nélkül, mert ők is és mi is nagyon sokan vagyunk már. Ott egy 
tapasztalt vezető óvónő van, akitől sokat tanulhatok és számíthatok a segítségére, de természetesen a 
környezetemben lévő emberekre is. 

2015. március 30-án Csesztvén voltak az óvoda dolgozói óvodatalálkozón, amely szakmai továbbképzésnek is és 
csapatépítésnek is megfelelt. Nagyon jól sikerült, hiszen a mindennapi életünket foglalkoztató problémáinkat 
beszélhettük meg. Igazi tapasztalatcsere volt, hogy törvényesek és működőképesek legyünk. 

A 2014-15-ös tanévben is lehetővé vált a gyermekek logopédiai fejlesztése. Nagyon örültem neki, hogy a 
logopédiai nevelés továbbra is megvalósult, mert nagyon sok intézménytől hallom, hogy nem tudják megoldani. 
Nem tudom, hogy mi az oka, de szerencsére itt megoldottuk. Külön köszönöm, hogy a kisbusszal le tudjuk 
hordani a gyerekeket. A logopédus hölgyről is csak nagyon jó dolgokat tudok mondani, mert a gyerek nem csak 
egy fő számára, hanem szívén viseli a sorsukat. Szeptember 1-jétől ez folytatódhat, és ennek nagyon örülök! 
Az úszásoktatás is megvalósult a kisbusz és Hámori Imréné segítségével, amit nagyon köszönök. 

Kirándultunk a diósjenői erdei szabadidőparkba és voltunk a rétsági óvodában színházban, és nálunk is volt 2 
színházi előadás. 
Legfontosabb célunk volt még ebben a nevelési évben a helyi szokásokkal, helyi óvodai programmal való 
megismerkedés, a gyermekek tudatos, egyénre szabott fejlesztése, a gyermekek széles körű megismerése, 
elfogadása, családlátogatások elindítása. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönjük! Szerinted megfelelő a gyerek és felnőtt létszám az óvodában? Min kell változtatni, ha kell? Mit 
szeretnél? 
 
Kiss Zsófia megbízott óvodavezető 
Szerintem a plusz egy fő nagyon fontos! Már 30 gyerekünk van. Ebből 5 iskolába megy, de ősszel jön helyettük 
szintén 5. Most már kötelező 3 éves kortól az óvodába járás minimum 4 órában, és az egy fő nagyon kellene! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tehát két óvónő és két dajka. 
 
Kiss Zsófia megbízott óvodavezető 
Igen! Ahhoz, hogy hatékony, minőségi munkát tudjunk végezni, igen, szükséges! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt úgy tudjuk megoldani, mint eddig, közmunkással. 
 
Kiss Zsófia megbízott óvodavezető 
A gyerekeknek és nekünk is az a jó, ha nem cserélődnek a munkatársak állandóan, mert az a gyerekeknél is 
mindig egy kis visszaesést jelent. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
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25 fős az óvodánk és most 30 fő van, ezen kicsit meglepődtem. Mióta vannak 30-an? 
 
Kiss Zsófia megbízott óvodavezető 
Az utolsó gyerek két hete érkezett. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Elfértek? 
 
Kiss Zsófia megbízott óvodavezető 
El, és a 30 fő még törvényileg is engedélyezett. Tervezzük a csoportbontást is, ami a gyermekeknek is 
előnyösebb lenne. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt hivatalosan most nem lehet. 
 
Kiss Zsófia megbízott óvodavezető 
Arra nincs is szükség, ezt belső munkaszervezéssel megoldjuk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mennyire lenne nehéz azt megoldani, hogy mondjuk fél 7-től legyen ovi? 
 
Kiss Zsófia megbízott óvodavezető 
Egyelőre nagyon nehézkes lenne. Mind a ketten kisgyermekes anyukák vagyunk, és így is nehéz megoldani a 
korai kezdést. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Többen vagyunk, akiknek a fél hét, háromnegyed hét jobb lenne, mivel a 6.50-essel megyünk Vácra dolgozni.  
 
Kiss Zsófia megbízott óvodavezető 
Dajkai felügyeletet tudnánk biztosítani 7-ig. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Részemről a beszámoló el van fogadva, de egy dolgot kérnék, hogy mint megbízott óvodavezető állj a sarkadra 
egy kicsit jobban! Tehát legyél kicsit határozottabb. 
 
Kiss Zsófia megbízott óvodavezető 
Jó, rendben! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezt csak megköszönném! A jövő nemzedékét nevelik az óvodában, nem mindegy, hogy egy kicsi gyereknek a 
lelkét hogy vezetik bele a felnőtté válás világába. A tervek tetszenek. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Le a kalappal előttetek! Én ismerem a saját fiaimat, és le voltam döbbenve, amikor láttam, hogy 10 percen 
keresztül nyugodtan ülnek, és a műsor is nagyon jó volt. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: Aki az óvoda 
működéséről, nevelési és gazdálkodási tevékenységről szóló beszámolót elfogadja, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

52/2015. (VI.4.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kiss Zsófia megbízott 
intézményvezető által készített, Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 2014/2015. évi működéséről, és 
a nevelési tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős:   - 
 

 
 
Kiss Zsófia megbízott óvodavezető távozott a képviselő-testület üléséről. 
 
 
 
2. Napirend      Beszámoló a Sportegyesület 2014/2015. évi tevékenységéről és elszámolás a 2014.  
   évi önkormányzati támogatással, 2015/2016. évi koncepció 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hajnis Károly, ha ki szeretnéd szóban egészíteni a beszámolót, akkor megteheted. 
 
Hajnis Károly SE elnök 
Szeretném megköszönni az önkormányzatnak, hogy a május 1-jei kupához támogatást biztosított, illetve a 
helyszínt és az eszközöket. Ezt kifelejtettem a beszámolómból. Jövőre szeretnénk egy nívósabb május 1-jét, 
amihez megpróbálok szponzorokat szerezni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy van nekünk egy alapítványunk, aminek az a neve, hogy Tolmács 
Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány. És legközelebb az alapítványt is hívjátok meg, és keressétek meg. Aki 
kért az alapítványtól támogatást, az kapott is. A sportolók miért nem éltek ezzel a lehetőséggel? 
 
Hajnis Károly SE elnök 
Mi is kértünk volna, de úgy tudtam, hogy már nincs pénze az alapítványnak. Máté ezt mondta. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igaz, hogy ő a titkár, de ez ügyben az elnök asszonnyal kell felvenni a kapcsolatot. 
 
Hajnis Károly SE elnök 
Szeretném megköszönni a következő évadhoz nyújtott önkormányzati támogatást, és hogy a kisbuszt a sportolók 
rendelkezésére bocsátja az önkormányzat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lesz csapat? 
 
Hajnis Károly SE elnök 
Szervezem a csapatot, és úgy néz ki, hogy három vállalkozó is támogatja majd, ha megfelelően teljesítenek. 
Most lesz majd 13-án a záró bankettünk, előtte pedig szervezünk egy Szurkolók – Tolmács SE meccset. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A gondnokunk mondta, hogy a fűnyíráshoz minden hétvégén kell nektek 5 liter benzin.  
 
Hajnis Károly SE elnök 
Nem minden héten, hanem amikor szükséges a fűnyírás. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Már lezajlott a bajnokság, most hogy tervezitek? Most is kell füvet nyírni? 
 
Hajnis Károly SE elnök 
Igen, két – három hetente, az esőtől függően. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az is egy megoldás lenne, hogy hagynánk megnőni, és a gondnok a nagy traktorral levágná, és nem kellene 
minden héten 5 liter benzin. Egyeztess a gondnokkal! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Amikor én megláttam az interneten, hogy szervezitek a május 1-jei sportnapot, megkérdeztem az egyik 
vezetőségi tagot, hogy nem kell-e a sátor, vagy hangosítás, mire azt mondta, hogy még nem tudjátok hogyan 
lesz. Ezzel csak arra akartam felhívni a figyelmedet, hogy ilyen lehetőség is van, főleg ha jövőre 
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színvonalasabbra akarjátok szervezni. Lehet asztalt és széket is levinni, ha esetleg babgulyást is akartok főzni. A 
mi közösségünk tagjai vagytok Ti is, megoldjuk. 
 
 
Csehek József képviselő 
Az idén esett az eső, bent voltak a csarnokba. A pályán nem tudtak se focizni, se röplabdázni.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én annak örülök, hogy még van sportélet ebben a faluba. Tudom, hogy kínnal-keservvel tartod össze őket, de 
legalább összetartod! 
 
Hajnis Károly SE elnök 
Még egy felvetésem lenne. Ott van a pályánál az az alap. Nem lehetne azt lebetonozni? Vagy van az a beton 
járdalap, azzal lefedni? Úgy még szebb is lenne. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Hát igen, nem nőne rajta a fű! Meglehet azt oldani, ezt meg kell beszélni, de ez is pénzkérdés lesz. Valamikor 
volt egy ötlet, hogy az öltöző lesz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Még Rétság idejében. Géza Atya annak idején, amikor díszpolgár lett, az 50.000 Ft-ját arra adta oda.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Sokba kerülne azt eltúrni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sokba! A betonozással is még várunk. 
 
Torma Andrea jegyző 
A pályázati pénz mire lett elköltve? Azt látom a beszámolóban, hogy pályázati bevétel közel 17 millió forint. De 
nem találom a kiadási oldalon a „párját”. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A salakpálya felújítása. 
 
Torma Andrea jegyző 
De akkor annak a kiadási tételnek itt kellene lenni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ezt néztem én is! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor a könyvelő nem tette bele. Karola, ennek nézzetek utána a könyvelővel, és nyújts be a pontosított 
beszámolót az önkormányzathoz. 
 
Torma Andrea jegyző 
Az önkormányzattól kapott támogatást számlamásolatokkal kell leigazolni, azt is be kell nyújtani az 
önkormányzat hivatalába. 
 
Hajnis Károly SE elnök 
Vannak nálam számlák. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A 743.000 Ft önkormányzati támogatással számoljál el számlákkal, és az alapítvány felé is az 50.000 Ft-tal. 
 
Hajnis Károly SE elnök 
Jó. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja a 
Sportegyesület 2014/2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a 2014. évi elszámolást, azzal a 
kiegészítéssel, hogy az önkormányzati támogatást számlákkal igazolják, kézfeltartással szavazzon! 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

53/2015. (VI.4.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmács Sportegyesület 
2014/2015. idény alatti sportegyesületi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
A képviselő-testület elfogadja a 2014. évi gazdálkodásról és az önkormányzati támogatás 
felhasználásáról szóló beszámolót, azzal a feltétellel, hogy a pályázati kiadási tételekkel 
kiegészített beszámoló, valamint az önkormányzati támogatás felhasználását igazoló 
számlamásolatok az önkormányzat hivatalába pótlólag benyújtásra kerülnek. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   - 

 
 
 
3. Napirend        Beszámoló a Tolmács Polgárőr Egyesület működéséről, Tolmács közbiztonsági  
                        helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos  
                        feladatokról, elszámolás az önkormányzat 2014. évi támogatásával 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szilvi, van-e szóbeli kiegészítésed? 
 
Varsányi Péterné polgárőrség elnöke 
Nekünk a számlák és a banki kivonatok a könyvelőnél vannak, majd beszkenneli és átküldi. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Feléd is az a kérésünk, hogy az önkormányzati támogatással számolj el, és az alapítvány felé is az Ő 
támogatásukkal. 
 
Varsányi Péterné polgárőrség elnöke 
Jó, persze. Jövő héten lesz Szentén a Nógrád megyei polgárőr találkozó és szeretnénk igénybe venni a kisbuszt, 
ha lehetséges. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Pénteken? 
 
Varsányi Péterné polgárőrség elnöke 
Szombaton. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ki van a polgárőrök között olyan, aki elvezeti a kisbusz? 
 
Varsányi Péterné polgárőrség elnöke 
A Dezső Tamásnak, Fodor Tamásnak és a Rudnai Ferencnek is van jogosítványa. Most szombaton fogom 
megkérdezni az embereket, hogy ki szeretne jönni. Nem tudom, hogy ők jönnek-e. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ebbe az ügyben még egyeztetünk a jövő héten, mert megbízást kell adni a sofőrnek. Tudnunk kell, hogy ki 
vezeti majd. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja a 
Tolmács Polgárőr Egyesület működéséről szóló beszámolót úgy, hogy a 2014. évi önkormányzati 
támogatást utólag számlákkal igazolják, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 
 

54/2015. (VI.4.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Varsányi Péterné Polgárőr 
Egyesület elnöke által benyújtott Tolmács Polgárőr Egyesület beszámolóját elfogadja, azzal 
a feltétellel, hogy az önkormányzati támogatás felhasználását igazoló számlamásolatok az 
önkormányzat hivatalába pótlólag benyújtásra kerülnek 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  - 

 
 
Varsányi Péterné polgárőrség elnöke távozott a testületi ülésről. 
 
 
 
4. Napirend       Katasztrófavédelmi beszámoló 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény, hozzászólás? Hosszú anyag volt! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen, meg nagyon részletesen kifejtették, hogy a balassagyarmati raktár elavult, a rétsági az jobb, de arra is 
felújítás kéne, de hát ez talán minket nem érint. A beszámolót profi csinálta. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A megyén készült. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja a 
katasztrófavédelem és a tűzoltó-parancsnokság 2014. éves tevékenységéről szóló beszámolót és 
határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő határozatot:  
 

55/2015. (VI.4.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Balassagyarmati 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  - 

 
 
 
5. Napirend       Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló  
                           beszámoló 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e valakinek kérdése? 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja a az 
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót és 
határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő határozatot:  
 

56/2015. (VI.4.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásairól 
szóló beszámolót, átfogó értékelést. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  - 

 
 
 
6. Napirend       Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény, hozzászólás? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Rendszeresen nagyon sok számadattal rendelkezik ez a kimutatás. Előre láthatólag a megtervezett pénzösszegbe 
bele fogunk férni. Aki eddig kért, mindenkinek tudtunk adni a lehetőségeinkhez képest. Települési támogatás évi 
4 alkalommal, és maximum 50.000 Ft-ig adható, úgy, mint tavaly is. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja az 
önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő határozatot:  
 

57/2015. (VI.4.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 
önkormányzat 2014. évi szociális ellátásairól szóló beszámolót. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  - 

 
 
 
7. Napirend       Útfelújítási pályázat 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Erről már volt szó, bruttó 15 millióig lehet támogatást nyerni a pályázaton. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem 18-ig? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, a támogatás 15 millió lehet. 
 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
1/b, meg 1/c pontban 18 milliót ír 85%-os támogatással. Határidő június 15. 16.00 óra. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Maximum 15 millió lehet a támogatás. Az az adóerő-képesség, amivel összekeverted. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Mindegy, a lehetőséget elfogadtam, hogy Sport és a Tavasz utca legyen, mert valóban a két legrosszabb állapotú 
utcánk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Alpolgármester úrral szerettük volna bevonni még a Sziluska és Béke utcát is összekötő utat, de a pályázat nem 
ad lehetőséget új út építésre, csak felújításra.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Így van, belterületi utak, járdák felújítására. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A beruházás teljes költsége 16.675.100 Ft a beérkezett ajánlat szerin, és ehhez az önerő 2.501.265 Ft, tehát ezt az 
önerőt kell bevállalnunk, és a Sport és a Tavasz utcákról van szó. Ennek a két utcának a felújítását 
megpályázzuk, és meglátjuk, hogy nyerünk-e. Megpróbáljuk. A pályázatot hétfőig be kell adni.  
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja a 
határozati javaslatot, azzal, hogy a teljes beruházási érték 16.675.100 Ft, ehhez 14.173.835 Ft támogatást 
kérünk, és 2.501.265 Ft önerőt vállalunk a Tavasz és Sport utca felújítására, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő határozatot:  
 

58/2015. (VI.4.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 
államháztartásért felelős miniszterrel közösen hirdetett pályázatára a Magyarország 
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. 
pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásra, azon belül az a) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
pályázati alcélra, az alábbiak szerint. 
 
- A megvalósítási helyszín:  

• 2657 Tolmács, Sport utca, 68 hrsz. 
• 2657 Tolmács, Tavasz utca, 256 hrsz.  

- A projekt megnevezése: „Tolmács Sport utca és Tavasz utca útfelújítása” 
- A tervezett beruházás teljes, áfával növelt beruházási költsége: bruttó 

16.675.100 Ft. 
- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 15 %-a, bruttó 

2.501.265 Ft. 
- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás. 
- Az igényelt támogatás összege: bruttó 14.173.835 Ft. 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti és biztosítja. 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, 
hogy gondoskodjon a pályázat határidőben történő benyújtásáról. 



Tolmács Község Önkormányzatának képvisel�-testülete  9/2015. (VI.4.) jegyz�könyv 

 11

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, 2015. június 9-ig 

8. Napirend       Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése, felülvizsgálat szükségessége 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény,  hozzászólás? 
 
Csehek József képviselő 
Úgy jó, ahogy le van írva. 
 
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 2013-ban kidolgozott helyi esélyegyenlőségi programot az idén nem kívánjuk átdolgozni, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő határozatot:  
 

59/2015. (VI.4.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 65/2013. (VII.5.) számú 
határozattal elfogadott, Tolmács Község Önkormányzat 2013-2018. évekre szóló Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.§ (4) bekezdése alapján - áttekintette.  

A képviselő-testület a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése során arra a 
következtetésre jutott, hogy a 65/2013. (VII.5.) számú képviselő-testületi határozattal 
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot nem szükséges felülvizsgálni, illetve 
módosítani, tekintettel arra, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programba foglalt 
helyzetelemzés és intézkedési terv megfelel a jelenlegi helyzetnek, ezek vonatkozásában a 
felülvizsgálatra, illetve módosításra okot adó érdemi változás nem következett be, új 
helyzet nem állt elő. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
9. Napirend       A Tolmácsi Nyugdíjas Klub támogatási kérelme  
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
64.000 Ft támogatást kérnek, mert a többit össze tudták szedni szponzoroktól. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Hát igen, nem így volt ez megtervezve. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A lényeg az, hogy meg lett volna nekik a teljes 50 fős létszám, de a rétsági nyugdíjas klub rászervezett, és inkább 
oda pártoltak át néhányan, mert így olcsóbban tudtak menni. Csökkent a létszám, így viszont nem jönnek ki a 
pénzből, ezért kérik a támogatást. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azért ez gerinctelenség volt attól a hölgytől, aki rászervezett! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sokan visszamondták, de a megbeszéltnél több pénzt nem akartak kérni a résztvevőktől, ezért szereztünk 
szponzorokat, és hát még ez az összeg hiányzik. 
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További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja, hogy 64.000 Ft támogatást adjunk a 
nyugdíjas klubnak a kirándulásra, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő határozatot:  
 

60/2015. (VI.4.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete Bornemisza Sándorné 2657 
Tolmács, Zarándok út 9. szám alatti lakos a Nyugdíjas Klub 2015. május 28-i 
budapesti városnéző kirándulás autóbusz költségének támogatására irányuló 
kérelmét megtárgyalta és az utazási költségeket az államháztartáson kívüli 
pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 13/2013. (IX.18.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint 64.000 Ft összegben támogatja.  
A támogatás utólagos elszámolás mellett a támogatott képviselőjének, Bornemisza 
Sándorné részére készpénzben kerül kifizetésre. A támogatás kifizetése egy 
összegben történik. 
A támogatás felhasználásának határideje: 2015. június 15.  
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 

 
 
 
10. Napirend       Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e valakinek „Egyebek”? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az esőzés után sok helyen felhordta a víz az úttestre a sóderszerű hordalékot, azt kérik, hogy a közmunkásokkal 
takaríttassuk le. Balesetveszélyes.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nekem is ugyan ez lett volna. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Alpolgármester úr, beszéld meg a közmunkásokkal! Legyen erre gondod, hogy megcsináltasd a 
közmunkásokkal! 
 
Csehek József képviselő 
A szociális étkezők ebéd kihordási díját nem lehetne eltörölni? Aki gondozáson belül viteti az ebédet, az nem 
fizet külön díjat. 
 
Torma Andrea jegyző 
Azok gondozási díjat fizetnek, és ennek keretében ezt az ellátást kérték. Tudod, hogy fizetnek a házi 
segítségnyújtásért! Nem kötelező igénybe venni a házhozszállítást. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Neked kell ezt a tájékoztatás elmondani az időseknek, így, ahogy most elhangzott. Van költsége az ebéd 
házhozszállításnak, de ha valaki ezt sokallja, elmehet érte a konyhára, ezt nem kötelező igénybe venni, ez csak 
egy lehetőség, egy szolgáltatás. 
 
Csehek József képviselő 
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Van, aki elmegy érte. 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem mondom, hogy nem lehet megszűntetni ezt a díjat, de akkor rendeletet kell módosítani, ha úgy dönt a 
képviselő-testület.  
 
Csehek József képviselő 
Sokan mondták már, hogy miért nem engedjük el. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez egy szolgáltatás, és díja van. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem kötelező igénybe venni! Ezt el lehet mindenkinek mondani. 
 
 
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. 

 
 
 

Csehek József 
képviselő 


