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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

13/2015. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2015. augusztus 7-én 800 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 
 Hámori Imréné képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszöntöm a képviselőket. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitom. 
Jegyzőkönyv hitelesítőként felkérem Hámori Imréné képviselőt.  
A javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendet tárgyalja: 
 
Napirend 

 
1. Tolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc  polgármester 
 
2. Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc  polgármester 
 
3. Börzsöny Térsége Egyesület részére készfizető kezesség vállalása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc  polgármester 
 

4. Rövid lejáratú támogatást megelőlegező kölcsön felvétele 
  Előterjesztő: Hajnis Ferenc  polgármester 

 
 
 
1. Napirend  Tolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A költségvetést módosítanunk kell a hitel felvétel miatt, mint azt láthattátok az előterjesztésben is. Van-e kérdés? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A költségvetésbe betervezett összeg és a módosított összeg között nekem nem 10.000.000 Ft a különbözet, de 
ahogy tüzetesebben átnéztem, akkor láttam, hogy az egyéb kiadások összege és az államháztartástól befolyó 
összeggel nőtt még egy kicsit, tehát más tételek is vannak benne, és így jó az egész. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja, a 
2015. évi költségvetés módosítást az előterjesztett rendelet tervezet szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
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Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (VIII.7.) 
önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szintén a hitel felvétel miatt kell módosítanunk a 75/2015. (VII.23.) Képviselő-testületi határozat második 
bekezdését is az előterjesztettek szerint. Kérdés, vélemény? 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja az 
előterjesztett határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

79/2015. (VIII.7.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 75/2015. (VII.23.) Képviselő-
testületi határozatának második bekezdésében foglaltakat az alábbiak szerint módosítja: 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29/A.§ alapján saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető 
ügyletéből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét a költségvetési évre és a költségvetési 
évet követő három évre várhatóan az alábbiak szerint határozza meg. 
   forintban

Megnevezés 2015. évi 
előirányzat 

2016. évi 
várható 

előirányzat 

2017. évi 
várható 

előirányzat 

2018. évi 
várható 

előirányzat 

Saját bevételek         
Helyi adók 17 000 000 17 000 000 17 000 000 17 000 000
Osztalékok, koncessziós 

díjak, hozambevételek 350 000 350 000 350 000 350 000
Díjak, pótlékok, bírságok 650 000 650 000 650 000 650 000

Tárgyi eszközök értékesítése, 
vagyon-hasznosítás bevétele         

Részvények, részesedések 
értékesítése         

Vállalat értékesítés, 
privatizáció bevétele         

Kezességvállalással 
kapcsolatos megtérülés         

Saját bevételek 
mindösszesen: 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000

Adósságot keletkeztető 
ügyletekkel kapcsolatos 
kötelezettségek         
Előző években keletkezett 
tárgyévi fizetési kötelezettség         
Hitelből eredő fizetési 
kötelezettség         
Kölcsönből eredő fizetési 
kötelezettség         
Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírból eredő         
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kötelezettség 
Adott váltóból eredő fizetési 
kötelezettség         
Pénzügyi lízingből eredő 
fizetési kötelezettség         
Halasztott fizetés, 
részletfizetés kötelezettsége         
Szerződésben kikötött 
visszavásárlási kötelezettség         
Kezesség- és 
garanciavállalásból eredő 
fizetési kötelezettség         
Tárgyévben keletkezett 
tárgyévi fizetési kötelezettség         
Hitelből eredő fizetési 
kötelezettség         
Kölcsönből eredő fizetési 
kötelezettség 83 333 200 000 200 000 5 200 000
Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírból eredő 
kötelezettség         

Adott váltóból eredő 
fizetési kötelezettség         

Pénzügyi lízingből eredő 
fizetési kötelezettség         

Halasztott fizetés, 
részletfizetés kötelezettsége         
Szerződésben kikötött 
visszavásárlási kötelezettség         
Kezesség- és 
garanciavállalásból eredő 
fizetési kötelezettség         

Adósságot keletkeztető 
ügylet kötelezettségei 

mindösszesen: 83 333 200 000 200 000 5 200 000
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
 
 
 
2. Napirend  Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kötelező módosítani a szociális rendeletünket, mert a Minisztérium állásfoglalása szerint nem lehet azt csinálni, 
maximalizáljuk, hogy mennyi a települési támogatást adunk valakinek, és hogy csak egyszer vagy kétszer kaphat 
egy évben. Annyiszor kérhet, ahányszor akar, és jövedelemtől függetlenül, ha olyan rendkívüli élethelyzetbe 
kerül, hogy rászorulónak minősítjük, adható a támogatás. 
 
Csehet József képviselő 
Megszűnik, hogy már ennyit vagy annyit kapott! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
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Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (VIII.8.) 
önkormányzati rendelete 

 
a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
3. Napirend  Börzsöny Térsége Egyesület részére készfizető kezesség vállalása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem csak az önkormányzat nyert falubuszt, de a Börzsöny Térsége Egyesület is nyert egy Skoda Yetit, amit már 
meg is rendeltünk. Saját tőkéje még nincs az egyesületnek, ezért, hogy hitelt tudjanak felvenni, az 
önkormányzatunknak kezességet kellene vállalni. Nagyon jó konstrukciójú, kamat mentes 6.319.750 Ft hitelt 
kapnak a Porsche Baktól 3 hónap futamidőre. Erre kellene kezességet vállalni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én először azt hittem, hogy mi adjunk nekik kölcsön, de ahogy tovább olvastam láttam, hogy nem erről van szó. 
 
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 
a Börzsöny Térsége Egyesület részére pályázati támogatásból megvételre kerülő gépjármű vásárláshoz, a 
támogatást megelőlegező hitel felvételéhez készfizető kezességet vállaljunk, és elfogadja a határozati javaslatot, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

80/2015. (VIII.7.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzata a Börzsöny Térsége Egyesület részére az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 
szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet 2.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti, kistérségi 
közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (2. 
célterület) új gépjármű beszerzéséhez kapott támogatás megelőlegezésére Skoda Yeti 
Outdoor Ambition 1.4 TSI új gépjármű beszerzésére a Porsche Banktól 3 hónap futamidőre 
felvételre kerülő 6.319.750 Ft hitel felvételéhez készfizető kezességet vállal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hajnis Ferenc polgármestert, hogy Tolmács Község 
Önkormányzat nevében a Börzsöny Térsége Egyesület gépjárműbeszerzéséhez a 
támogatást megelőlegező hitelfelvételhez szükséges önkormányzati készfizető 
kezességvállalás dokumentumait aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
4. Napirend  Rövid lejáratú támogatást megelőlegező kölcsön felvétele 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kisbusz beszerzéséhez kénytelenek vagyunk kölcsönt fölvenni, mert ha lízingelnénk, nem kerülne a nevünkre 
és nem tudnánk elszámolni az MVH felé a támogatást. Az OTP-ből Rétságon nem tudnánk pénzt felvenni, 
Salgótarjánba kellene menni. Azt gondoltam ki, hogy megkérdezem a bánki polgármestertől, hogy nem 
tudnának-e kisegíteni 8 millió forinttal egy pár hónapig? Azért 8, mert az Áfa-t nekünk kell fizetnünk. Azt 
mondta, hogy ő lát rá esélyt, tartott egy gyors testületi ülést, ahol hozzá járult a testület, hogy 2 %-os kamatért 
kölcsönt adnak nekünk, és ha megjön a támogatás, elszámolunk. A kisbusz kifizetési kérelmét október végéig be 
kell adnunk, az idén meg kell, hogy kapjuk rá a pénzt. A kisbusz átvétele szeptemberre van visszaigazolva, tehát 
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mi október elején rögtön be tudjuk adni a kifizetési kérelmünket. Sok település nem tud hozzájutni a pályázott 
autóhoz októberig, és nagy bajban vannak! Szerencsénk van, hogy mi időben léptünk!  
A testület által egy korábbi határozatban, amikor a pályázatról döntöttük, fel vagyok hatalmazva azzal, hogy ha 
nyerünk a pályázaton - és nyertünk - a régi buszt a legjobb feltételekkel értékesítsem. Azt tervezem, hogy nem 
várok addig, amíg megjön az új, hanem felteszem hirdetésbe, és szólok azoknak is, akik nálam érdeklődtek. 3,5 
millió forintos áron hirdetem majd meg. Ezek az autók a hirdetésekben olyan 3,6 – 3,7 körül mennek nagyon 
magas kilométerrel. Ebben nekünk 94.000 km van. Szerintem simán el fogják vinni! Ebből az árból 
megpróbálok nem engedni! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ebből már tényleg ne engedjünk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez az eladási ár fedezné az Áfa-t és még maradni is fog belőle, amiből Bánknak kifizetjük a kölcsön után járó 
kamatot. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja, az 
MVH pályázati támogatásból beszerzésre kerülő új kisbusz beszerzéséhez, a támogatás megelőlegezésére Bánk 
Önkormányzatától 8 millió forint kölcsönt vegyünk fel 2%-os kamatra, és elfogadja a határozati javaslatot, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

81/2015. (VIII.7.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 43/2015. (IV.28.) 
határozatával összhangban – a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 
szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet 2.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti, kistérségi 
közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan új 
gépjármű beszerzésére megítélt támogatás felhasználásával Fiat Ducato 3,3t Mjet 150LE 
E5+ MH2 8 személyes gépjárművet kíván beszerezni. 
Tolmács Község Önkormányzata a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
297/0501/47/4/2015 iktatószámú (iratazonosító: 1713565932) 7.990.000 Ft támogatásról 
szóló határozata alapján a támogatás megelőlegezésére kölcsönt vesz fel Bánk Község 
Önkormányzatától, az alábbi feltételekkel, az előterjesztett kölcsönszerződés szerint:  
A kölcsön összege: 8.000.000 Ft, azaz nyolcmillió forint. 
A kölcsön visszafizetési határideje: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. 
(IV.17.) MvM rendelet alapján a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások jogcímre, a 
8895337036 azonosító számon nyilvántartott támogatás Tolmács Község Önkormányzata, 
mint támogatott bankszámlájára történő megérkezését követő 5 napon belül. A kölcsön 
végső lejárata 2015. december 31.  
A kölcsön kamata fix évi 2 %. 
A kölcsön biztosítéka: a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 297/0501/47/4/2015 
iktatószámú (iratazonosító: 1713565932) 7.990.000 Ft támogatásról szóló határozata. 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Hajnis Ferenc 
polgármestert az előterjesztett kölcsönszerződés szerinti kölcsön ügylet megkötéséhez. A 
képviselő-testület kinyilvánítja, hogy Tolmács Község Önkormányzata vállalja a 
kölcsönszerződéshez kapcsolódó díjak, felmerülő költségek, valamint a kamat 
megfizetését, melynek fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Határidő: 2015. szeptember 25., visszafizetés: 2015. december 31. 
Felelős: polgármester 
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További napirend és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a további napirendek tárgyalását zárt ülésen 
folytatta.  
 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 
 
 

Hámori Imréné 
képviselő 


