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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

11/2015. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2015. július 13-án 1800 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről 

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

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc  polgármester 
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Csehek József képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
 Hámori Imréné képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Dudásné Rudnai Krisztina képviselő legyen. A javaslatot a Képviselő-
testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendeket 
tárgyalja: 
 
Napirend 

 
1. Fejlesztési célú kölcsön felvétele, kölcsönszerződés 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc  polgármester 
 
2. Óvodavezetői megbízás 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc  polgármester 
 
 
 
1. Napirend  Fejlesztési célú kölcsön felvétele, kölcsönszerződés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az anyagot. Kérdés, vélemény? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nekünk ez az egy kitörési lehetőségünk van. Az ipari parkkal hosszabb távon megalapozhatjuk az 
adóbevételeinket, a gazdasági helyzetünket. Erre a célra nem ellenzem még a hitel felvételét sem. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja, hogy 
fejlesztési célú kölcsönt vegyünk fel Bánk Község Önkormányzatától földvásárlás céljára, és elfogadja a 
határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
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72/2015. (VII.13.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tolmács 
0133/10 helyrajzi számú földterületben további, összesen 10.5406 ha nagyságú területet 
vásárol, ipari park kialakítása céljából. 
Tolmács Község Önkormányzata a 0133/10 helyrajzi számú földterületben történő 
résztulajdonjogok megvásárlásához 10 millió Ft fejlesztési célú kölcsönt vesz fel Bánk 
Község Önkormányzatától, az alábbi feltételekkel, az előterjesztett kölcsönszerződés 
szerint:  
A kölcsön végső lejárata: 2019.09.30. A kölcsön a futamidő alatt előtörleszthető. 
A kölcsön kamata fix évi 2%. 
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a kölcsön biztosítékaként Tolmács Község 
Önkormányzatának bankszámlájára vonatkozóan Bánk Község Önkormányzata (kölcsönt 
nyújtó) felhatalmazó hozzájárulást kapjon, mely alapján Bánk Község Önkormányzata a 
kölcsön futamidejének lejáratát követően az esetlegesen fennálló tartozás összegére (tőke + 
kamat) vonatkozóan Tolmács Község Önkormányzatának bankszámlájáról azonnali 
beszedési megbízást indíthat. 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Hajnis Ferenc 
polgármestert az előterjesztett kölcsönszerződés szerinti kölcsön ügylet megkötéséhez 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§-a szerinti 
előzetes kormányzati hozzájárulás beszerzésével, az ahhoz szükséges kérelem és 
dokumentumok benyújtásával. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Kormány előzetes hozzájárulását követően az előterjesztett kölcsönszerződést megkösse, 
valamint a felvételre kerülő kölcsön összegéből a Tolmács 0133/10 helyrajzi számú 
földterületen történő résztulajdonjogok megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződést 
megkösse, a vételárat az eladók részére kifizesse. 
A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy Tolmács Község Önkormányzata vállalja a 
kölcsönszerződéshez és az adásvételi szerződésekhez kapcsolódó ügyvédi díjak, valamint 
egyéb felmerülő költségek megfizetését, melynek fedezetét az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 
2. Napirend      Óvodavezetői megbízás 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kiírt pályázatra nem jelentkezett senki, ezért javaslom Kiss Zsófia ismételt megbízását újabb 1 évre. Más 
javaslat van-e? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Egyetértek a javaslattal, Zsófi már egy évet vezette az intézményt, nagyon színpatikus óvónő. Szakmailag is és 
emberileg is elégedettek lehetünk vele, lelkes, ambiciózus! 
 
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 Kiss 
Zsófia óvónő vezetői feladatokkal történő megbízását, és az erről szóló határozati javaslatot, kérem 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

73/2015. (VII.13.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 
(2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 106.) óvodavezetői munkakör betöltésére kiírt pályázati 
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eljárást eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a pályázatra nyitva álló 
határidő alatt pályázat nem érkezett be. 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 
24.§ (1) bekezdése, és  a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda szervezeti és működési szabályzatában 
a vezető helyettesítésére vonatkozó szabályozása alapján – tekintettel arra, hogy a Tolmácsi 
Kisbagoly Óvoda óvodavezetői munkakör betöltésére kiírt pályázati eljárás pályázat 
hiányában eredménytelen volt – az óvodavezetői feladatok ellátásával 1 évre, 2015. 
augusztus 1. napjától 2016. július 31-ig terjedő időszakra az intézményben leghosszabb 
ideje dolgozó óvónőt, Kiss Zsófia óvodapedagógust bízza meg.  
A megbízott óvodavezető illetményét a vonatkozó jogszabályi előírások szerit kell 
megállapítani. 
 
Határidő: 2015. augusztus 1-jétől 2016. július 31-ig 
Felelős: polgármester 

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

 
 
 

Dudásné Rudnai Krisztina 
képviselő 


