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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

14/2015. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2015. szeptember 14-én 1730 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 
 Hámori Imréné képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszöntöm a képviselőket. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitom. 
Jegyzőkönyv hitelesítőként felkérem Csehek József képviselőt.  
A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket egyhangúan 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 önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

2. Beiskolázási támogatás nyújtása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

3. ASP rendszerhez történő csatlakozás  
Előterjesztő: Torma Andrea jegyző 

4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához történő 
csatlakozás 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

5. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra történő igénybenyújtás 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
6.    Egyebek 

- Általános iskolai projektor javítás támogatása 
- Duna World televíziós csatorna ajánlata 

 
 

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

 
 



Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete  14/2015. (IX.14.) jegyzőkönyv 

 2

Hajnis Ferenc polgármester 
Belevágtunk a földterület vásárlásba az Ipari Park megvalósítása céljából. Jelen pillanatban ott tart az ügy, hogy 
a Kormány elé lett felterjesztve a hitelkérelmünk, mert nekik kell engedélyezni a hitel felvételét. Várhatóan 
október elején lesz tárgyalva. Úgy hallottam, hogy a fejlesztési célú hitelkérelmeket pozitívan bírálják el, de ez 
majd kiderül. Megbíztam a földmérőt, hogy készítse el a szükséges vázrajzot a terület 1/1-esítéshez, mert a 
Földhivatalnál is van átfutási idő. Sajnos idő közben volt elhalálozás is a tulajdonosok között, így a hagyatéki 
eljárás is lassítja az egész folyamatot. 
Megalakultak a Leader Haccs-ok, mi is nyertünk. Kezd beindulni a munkaszervezet működése, felvettünk egy 
dolgozót is, lassan kialakul a dolog. A vállalkozó felmérte az irodahelyiséget, a felújításon túl még fűtést is 
kellene szerelni, mert amíg irodának használták, árammal fűtöttek, de az nagyon sokba került. Annak idején 
döntött erről a testület, hogy bele vágunk ebbe, felújítjuk az irodát a Börzsöny Térsége Egyesület részére. Az 
iroda helyiséget bérelni fogja tőlünk az Egyesület, majd megállapítjuk ennek a bérleti díját. 
Kisbusz eladása: a múlt hét csütörtökén lefoglalózták. Kiállítottuk a vevő részére a számlát, amit most 
csütörtökre kiegyenlítenek majd, és úgy állapodtunk meg, hogy mihelyst megjelenik az utalásuk a számlánkon, 
jöhetnek a kisbuszért. 3.600.000 Ft-ért sikerült eladnunk. Az új buszunk szeptember 25-re van visszaigazolva. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Lehet tudni, hogy ki az új tulajdonos? Tolmácsi lesz? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tolmácsi. Meghirdettem interneten, de előtte szóltam azoknak, akik érdeklődtek nálam. Az egyiknek nem 
volt most rá pénze, a másik érdeklődő pedig eljött megnézni, kipróbálta, és azt mondta, hogy még gondolkodik 
rajta, de ha lesz rá komoly vevő, adjam el. Ahogy felraktam az internetre a hirdetést, fél percen belül már jöttek a 
hívások. A jelenlegi vevő meg akarta nézni, megbeszéltük az időpontot, és ahogy kipróbálta, le is foglalózta. 
Annyi volt az érdeklődő, hogy a 3.600.000 Ft-ból nem kellett engednem. 
Felmérettem az önkormányzat belterületi útjait kátyúzás szempontjából, de még a vállalkozó nem jelzett vissza, 
hogy mennyiért vállalják. A kátyúzáshoz nem kell nagy mennyiségű aszfalt, a vállalkozónak csak úgy érné még 
elvállalni, ha a környékbe máshol is lenne neki munkája. A Zarándok úton is vannak keresztbe repedések, azt is 
kijavítanák, hogy télen ne fagyjon szét. Erre is ad majd árajánlatot. 
Van-e valakinek kérdése?  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend  Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha van kérdés, a Jegyző Asszonnyal megpróbálunk válaszolni. 
 
Torma Andrea jegyző 
A beszámoló érdekessége, hogy augusztus 8-án hatályba lépett egy költségvetés módosításunk, elsősorban a hitel 
miatt, és azon kívül még néhány tételt érintett. Ez a beszámoló a június 30-ai állapot szerint készült, ezért a 
féléves beszámoló szerinti adatok és a módosított előirányzat szerinti teljesítés néhol eltér, amit igyekeztünk 
jelezni a beszámolóban, hogy az időközben hatályba lépett változás miatt már más a helyzet, mint amit a féléves 
állapot mutat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Végig szaladtam az egész dukumentáción, így a számadatokon. A tényadatok azt mutatják, hogy a pénzünknél 
vagyunk. Szerintem meg lehetünk elégedve a gazdálkodással!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most már kezdünk helyre jönni anyagilag. Abba maradtunk, hogy egy kicsit összehúzzuk a nadrágszíjat ebben az 
évben, és nem költünk, csak amire muszáj, sporolunk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A félévi adatok szerint jól állunk. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Az elmúlt évben elég sok pénzt költöttünk, de most már kezdjük összeszedni magunkat. Volt olyan kiadásunk is, 
hogy vissza kellett fizetnünk az államnak, az volt leginkább az érvágás, de most már kezdünk helyre jönni. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az önkormányzat 
2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről készült beszámolót és határozati javaslatot, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló 
beszámolót, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő 
határozatot:  
 

84/2015. (IX.14.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi I. 
féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
A képviselő-testület a költségvetés első félévi teljesítését 38.798 e Ft bevétellel, ezen belül: 

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről   21.978 ezer Ft, 
b) közhatalmi bevételek       11.364 ezer Ft, 
c) működési bevételek         4.912 ezer Ft, 
d) működési célú átvett pénzeszközök            63 ezer Ft, 
e) felhalmozási célú átvett pénzeszközök          481 ezer Ft 

bevétellel jóváhagyja. 
 
A költségvetés első félévi teljesítését 41.193 e Ft kiadással, ezen belül: 
a) személyi jellegű kiadás      9.114 ezer Ft, 
b) munkaadó járulékai       1.938 ezer Ft, 
c) dologi kiadás      10.879 ezer Ft, 
d) ellátottak pénzbeli juttatásai      1.625 ezer Ft, 
e) egyéb működési célú kiadások      6.385 ezer Ft, 
f) beruházások         2.680 ezer Ft, 
g) finanszírozási kiadások      8.572 ezer Ft 

kiadással jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    - 
 

 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az óvodánk I. féléves beszámolóját is el kell fogadnunk. Kérdés, Vélemény? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Itt szeretném megjegyezni, hogy voltam az óvodában, és azt tapasztaltam, hogy a fürdőszobában még mindig 
nincs kicserélve a kismosdó. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A mosdó azért nincs kicserélve, mert akit megbíztam vele, elfelejtette, de tegnap ismét szóltam neki. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az okvetlenül legyen megcsinálva! Viszont boldogság töltött el, mert olyan az óvoda, hogy büszkék lehetünk a 
két óvónőre. Olyan esztétikus lett! Látni, hogy ez most az övék! Csodálatosan széppé varázsolták! Örül a 
lelkem!  
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a tárgyalást és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a Tolmácsi 
Kisbagoly Óvoda 2015. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót és határozati javaslatot, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő határozatot:  
 

85/2015. (IX.14.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 
2015. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
A képviselő-testület a költségvetés első félévi teljesítését 7.970 ezer Ft bevétellel, ezen 
belül: 

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről    429 ezer Ft,  
b) finanszírozási bevétel     7.541 ezer Ft 

bevétellel jóváhagyja. 
 

A költségvetés első félévi teljesítését 6.927 ezer Ft kiadással, ezen belül: 
a) személyi jellegű kiadás      5.379 ezer Ft, 
b) munkaadókat terhelő járulékok      1.516 ezer Ft, 
c) dologi kiadások                          32 ezer Ft 

kiadással jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  - 
 
 

Hajnis Ferenc polgármester 
A közös hivatal beszámolója következik. Kérdés, vélemény? 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót és határozati 
javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő határozatot:  
 

86/2015. (IX.14.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
A képviselő-testület a költségvetés első félévi teljesítését 17.545 ezer Ft bevétellel, ezen 
belül: 

a) működési bevétel           50 ezer Ft, 
b) finanszírozási bevétel    17.495 ezer Ft 

bevétellel jóváhagyja. 
 

A költségvetés első félévi teljesítését 15.617 ezer Ft kiadással, ezen belül: 
a) személyi jellegű kiadás    11.399 ezer Ft, 
b) munkaadókat terhelő járulékok     3.046 ezer Ft, 
c) dologi kiadások        1.172 ezer Ft, 

kiadással jóváhagyja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  - 
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2. Napirend  Beiskolázási támogatás nyújtása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztéshez képest más javaslat, vélemény van-e?  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ugyan úgy javaslom, mint tavaly, úgy is van előterjesztve! 2014. évben ez 282 ezer Ft volt összesen. Gondolom, 
ez most sem nagyon változik, legfeljebb a középiskola több lesz. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az óvodába is több gyerek jár. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ha lehetőségünk lenne rá, én szívem szerint megemelném az alsó tagozatosoknak járó összeget 1.000 Ft-tal. 
Nekik az óvoda után jóval több a kiadás. De ennek is örülhetnek a családok! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Úgy beszéltük meg év elején, hogy majd látjuk év végén, hogy hogyan alakul a szociális keretünk, és akkor 
esetleg év végén nagyobb összeggel is tudjuk támogatni a rászoruló családokat.  
A határozati javaslatban az is benne van, hogy csak az kaphatja, aki életvitelszerűen itt lakik. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
És ezt hogyan igazolják majd? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tudják ezt a hivatalban. 
 
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 
előterjesztett határozati javaslatot az óvodáztatási és iskolakezdési támogatásra vonatkozóan, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az óvodáztatási és iskoláztatási támogatás nyújtásáról szóló előterjesztést, és 5 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

87/2015. (IX.14.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében az egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás együttes 
előirányzatán belül fedezetet biztosít a beiskolázási támogatás kiadásaira. 
A képviselő-testület a Tolmács községben lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen 
Tolmács településen tartózkodó:  

− Óvodás gyermeket nevelő szülő részére gyermekenként egyszeri 2.000 Ft; 
− az általános iskolai oktatásban (1-8. évfolyamon) részt vevő tanulót nevelő szülő 

részére gyermekenként egyszeri 3.000 Ft; 
− szak-és középiskola nappali tagozatos oktatásban (9-12. évfolyamon) részt vevő 

tanulót nevelő szülő részére gyermekenként egyszeri 4.000 Ft 
beiskolázási támogatást nyújt.  

 
A beiskolázási támogatást 2015. szeptember 30-ig lehet kérelmezni az önkormányzati 
hivatalban, a tanulói jogviszony igazolásával. A megállapított támogatás 2015. október 31-
ig kerül kifizetésre az önkormányzat pénztárában. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beiskolázási támogatással kapcsolatos 
hatáskör gyakorlására, valamint a támogatás kifizetésére. 
 
Határidő:  2015. október 31.  
Felelős: polgármester 
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3. Napirend  ASP rendszerhez történő csatlakozás 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felkérem a jegyző asszonyt, hogy szóban is tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Először is arról, hogy mit jelent ez az ASP rövidítés, mert az előterjesztésben nem találtam rá választ. 
 
Torma Andrea jegyző 
Megmondom őszintén, hirtelen én sem tudom. Ennek a rendszernek ez az általánosan használt, elfogadott 
rövidítése. Majd utána nézek! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Végig olvastam, látom, hogy hol segítik a munkát ezek az alkalmazások, de a rövidítés jelentését nem találtam. 
Rossz dolog nem lehet! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mikor kell tanfolyamra mennetek? 
 
Torma Andrea jegyző 
Már folyamatban van a csatlakozás előkészítése, most van a szerződéskötés időszaka, és szerződés kötés után 
indulnak a képzések, októberben már oktatások lesznek. Január 1-től éles indulás, de csak a gazdálkodási 
alrendszerre vonatkozóan. A többi alrendszer folyamatosan, fokozatosan indul majd. 
 
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 
Tolmács Község Önkormányzata csatlakozzon az ASP rendszerhez, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az ASP rendszerhez történő csatlakozás lehetőségéről szóló előterjesztést, és 5 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

88/2015. (IX.14.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tolmács Község 
Önkormányzata csatlakozik az elektronikus közigazgatás kiterjesztését célzó, Kormány 
által megvalósuló ASP központ fejlesztési rendszerhez, és igénybe kívánja venni az ASP 
rendszer által az önkormányzatok számára biztosított önkormányzati ASP szolgáltatásokat. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ASP rendszerhez történő 
csatlakozás érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: azonnal, illetve szükség szerint 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 
 

4. Napirend  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához  

történő csatlakozás 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem csatlakozzunk, ahogy az előző években is! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy 
önkormányzatunk idén is csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, 
és elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi 
fordulójához történő csatlakozási lehetőségről szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

89/2015. (IX.14.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához. 
Tolmács Község Önkormányzata a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit 
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az 
Általános Szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
Tolmács Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója keretében a beérkezett 
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 
Tolmács Község Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak 
tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 
 
Határidő: 2015. október 1. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 

5. Napirend        Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra történő igénybenyújtás 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Gondolom, az idén is pályázunk a támogatásra, mint tavaly. Azt kellene megbeszélni, hogy hány köbméter tüzifa 
vásárlásra pályázzunk? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mennyi volt tavaly? 12 m3? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, 24 m3. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az önkormányzatnak is hozzá kell fizetni köbméterenként 1.000 Ft-ot plusz még hozzá jön az ÁFA, meg még a 
szállítási költség!  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tavaly is elég volt annyi nem? El tudtuk osztani. 
 
Csehek József képviselő 
El! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jól elosztották tavaly is! Szerintem vállaljunk be az idén is annyit! 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szerintem is. 
 
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 idén is nyújtsunk be pályázatot szociális célú tüzifa vásárláshoz igényelhető támogatásra, és elfogadja a 
határozati javaslatot úgy, hogy 24 m3 tüzifa vásárláshoz nyújtunk be igényt, és vállaljunk ennek önrészét és a 
szállítási költségét, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a szociális célú tüzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló 
előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő 
határozatot:  
 

90/2015. (IX.14.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy Magyarország 
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen, a belügyminiszter 
által kiírt pályázat alapján szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódóan 24 m3 mennyiségű 
tüzifa vásárláshoz támogatási igényt nyújt be.  
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Tolmács Község Önkormányzata a rendeletben előírt 
feltételeket vállalja, a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér, 
valamint a támogatás igénybevételéhez szükséges 30.480 Ft önrészt és a felmerülő szállítási 
költségeket a 2015. évi költségvetéséből az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat terhére 
biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
6. Napirend        Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az iskolának lenne szüksége projektorégő cserére. Olvastátok az előterjesztést. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A KLIK nem finanszírozza? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem járul hozzá. Amikor a tanárnő beszélt velem, én mondtam, hogy szerintem a testület hozzá fog járulni, 
hiszen a mi gyerekeinkről van szó! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Pontosan! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Csak ez furcsa! 
 
Hámori Imréné képviselő 
A KLIK olyan bajban van, hogy egy lábtörlőt sem vesz. Sajnálatos, hogy egy tanítónő elvégez egy tanfolyamot, 
hogy tudja kezelni a szemléltető eszközt, és nem tudja használni, mert a KLIK egy égőt nem biztosít hozzá! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Javaslom támogatni az égővásárlást. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy az 
önkormányzat a tolmácsi iskola által használt projektorba megfinanszírozza az égőcserét, és elfogadja a 
határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a tolmácsi iskola projektégő cseréjének támogatására irányuló kérelmet és 
előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő 
határozatot:  
 

91/2015. (IX.14.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tolmácsi általános iskola által 
használt interaktív tábla projektorégőjének cseréjét a szükséges eszköz megvásárlásával 
(várható kiadás 80.000 Ft) támogatja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projektorégő cseréjéhez szükséges 
eszköz (alkatrész) önkormányzat nevében, az önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére 
történő megvételére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Levélben megkeresett a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség elnöke, hogy ők át szeretnék 
venni tőlünk a zsidó temetőt. Mi a MAZSIHISZ-től minden évben kapunk 50.000 Ft-ot, hogy tartsuk rendbe ezt 
a temetőt is. Kérte az elnök, hogy egy személyes találkozón beszéljünk erről. Megadtam a telefonszámomat, és 
majd egyeztetünk egy időpontot, aztán majd döntünk ebben a kérdésben. Ezt most csak azért mondtam el, hogy 
tudjatok róla, most még nem kell dönteni. 
A szüreti felvonulást a Magdi szervezi. Október 3. a szüreti, megvannak a felvonulók. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem rakhattuk volna egy héttel későbbre? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Október első hétvégéjén szoktuk mindig tartani! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tudom, hogy hagyomány! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Egy héttel később van Rétságon! Nem szerencsés ugyanakkora tenni! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nagyon sokan azért nem fognak jönni, mert még nem kapnak fizetést. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A jelenlegi IKSZT vezető már azt is kitalálta, hogy elővételben is lehet nála jegyet venni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A másik közelgő rendezvényünk az idősek napja. November 6-án pénteken lesz, a programot Jakus Szilvia 
szervezi meg. Egy fiatal operett énekes csapattal vette fel a kapcsolatot, két fiatal fog fellépni, régi slágereket 
fognak előadni. Én szerettem volna, ha eljön Leblanc Győző, mert felajánlotta, hogy fellépne nálunk, de a dátum 
nem volt neki megfelelő.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Pitti Katalinnal énekelt Ő sokat régen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó lett volna, ha tud jönni, mert azt mondta, hogy összeállít egy kívánságműsort, és ki mit kíván, elénekli. De 
sajnos nem tudnak 6-án jönni. 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A vacsora honnan lesz? Attilától? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Persze! Ő ezzel támogatja az önkormányzatot már évek óta! Az italokat megvesszük. Úgy lesz, ahogy eddig. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Hagyományosan! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A vidékfejlesztési programba benne van, hogy hamarosan – decemberben - kiírják a szennyvízcsatorna 
kiépítésére a pályázatot, és ezeket a kis egyedi szennyvíztisztítókat támogatnák. Maximum 150 millió forintig 
lenne támogatható a beruházás. Nekünk előzetes információim szerint olyan 210-220 millióba kerülne. Az 
Alpolgármester Úrral azt beszéltük, hogy össze kell hívni egy falugyűlést ezzel kapcsolatosan, ahová meghívjuk 
azt a szakértőt, aki elkészítette a település szennyvízkezelési programját. Van nekünk egy projektmenedzserünk 
is, aki ezt a szennyvíz kérdést próbálja intézni - akit annak idején megbíztunk – és Ő is felhívott, hogy mennek 
egy informális beszélgetésre a viziközmű csatorna szolgáltatóhoz, és lehet, hogy ez a csatorna szolgáltató 
felvállalná Tolmácsnak, Bánknak és Nézsának a konzorciumban történő pályázatot, csatornázásra. Ez holnap fog 
kiderülni. Úgy beszéltük az Alpolgármesterrel, hogy 25-ére hívnánk össze a falugyűlést, akkor már többet 
fogunk tudunk a csatornázásról. Fel tudnánk mérni, hogy a falu többsége melyik megoldást támogatná, a 
központi csatornarendszer kiépítését vagy az egyedi szennyvíztisztító kiépítését. Legalább is mondjanak róla 
véleményt. Gondoltam még meghívni az OTP Bank rétsági fiókigazgatóját, hogy az új LTP megkötéséről tartson 
tájékoztatás, hiszen több 100 milliós beruházásról lesz szó. Meghívnám még azt a két személyt, akiknél az 
egyedi rendszer működik itt Tolmácson, és tájékoztassák a lakosságot, hogy nekik hogyan vált be. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Így van! Ez nagyon jó ötlet! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én igazából ezt a kisberendezés házi szennyvíztisztítós megoldást támogatnám. Ha többet tudunk, összehívjuk a 
falugyűlést és tájékoztatjuk a lakosságot. 

Majdnem gazdát cserélt a volt TSZ gépműhely, de sajnos meghiúsult az üzlet, visszalépett az eladó az utolsó 
pillanatban, miközben már előtte megegyeztek. Jó lenne, ha az a terület is rendes gazdára találna.  

Felhívtak a Duna World televíziós csatornától, lehetőséget adnak arra, hogy minden este a 21 órás híradó előtt 20 
másodpercbe bemutathatjuk a községünket. Csinálnak egy reklámfilmet, van szabad hely a reklámjukban és így 
szeretnék kitölteni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ment most valami ilyen program, hogy mutasd be fél percben kisfaludat, de lehet, hogy az más. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felolvasom: Tisztelt Hajnis Ferenc Úr! polgármester - Duna World csatorna ajánlata. Önökkel történt 
megbeszéltekre hivatkozva küldöm ajánlatunkat, melyek mostani megállapodással, október 19-től- utolsó hetéig, 
még választható időszakra történő adásba kerüléshez foglalhatóak, visszavonásig! (Másnapi jelzésüket kérem) 
Cégünk (CINEMAX INVEST PR.) televíziós megjelenéssel kapcsolatban a megüresedett reklám idő 
betöltéséhez keresi régi és új Partnereit! Felajánlva, hogy Önöket, vagy Önök által kért bemutatandó igényükhöz 
lehetőséget biztosítsunk! Az árak megjelenéssel - film készítéssel és ennek átadásával + jogával együtt 
értendőek! Az adásba kerülés előtt küldünk visszaigazolót a megjelenés másodpercre pontos idejéről! 
Ajánlataink: 
Duna World csatornán esti főműsoridőben közvetlen -"HÍRADÓ" előtt 20.45-21.05 / hétfőtől-péntekig 5x15mp  
145.000Ft+áfa, 5x20mp 158.000Ft+áfa, 5x30mp  195.000Ft+áfa. Országosan és határon túl is nézett, kedvelt 
csatorna! Az operatőri munka is ingyen van, de Budapest körzetétől 30 km-el távolabbi helyszínhez a kiszállás 
70 Ft/km, vagy felénk adott anyagból dolgozunk! Fizetés utalással történik a megjelenés előtt 14 nappal ! Várom 
mielőbbi jelzésüket pozitív válasz reményében! További szép napot kívánok! Üdvözlettel: Molnár Ildikó. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tervezünk egy ipari parkot, de a kutya nem tud rólunk! Én egészen Németországig gondoltam hirdetést 
elhelyezni, hogy tudjanak erről a befektetők. Csinálhatnánk egy műsort, és a vége az lenne, hogy tudunk ajánlani 
a vállalkozóknak területet. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Ez azért nem jó, mert nincs még ipari parkunk! Tolmácson nincs olyan turisztikai látványosság, amit be tudnánk 
mutatni, nem úgy, mint Bánkon, hogy ott a tó! Nekünk ilyen nincs! A községet és az ipari park tervezését azt be 
tudnánk mutatni. Külföldön csak ezt a Duna World-öt nézik. A kérdés az, hogy ezt most megrendeljük, vagy ne 
rendeljük? Vagy megvárjuk, míg kialakítjuk az ipari parkot, mert azt még nem lehet hirdetni!  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
És a falusi turizmusról nem szólhatna kisfilm? Van neked is egy házad, van egy kemencés ház, van a Szent 
Lőrinc Vendégház, és a lekvárium. A tulajdonosok járuljanak hozzá a költségekhez és reklámot kapnak cserébe. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én nem akarom így hirdetni! Én nem járulok hozzá, az biztos! 
Hozhatunk olyan döntést, hogy most nem kérjük, és ha majd elkészül az ipari park, majd akkor. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én még egy pillanatra visszatérnék a szennyvízelvezetéshez. Előkerestem a jegyzeteimből, hogy egy évvel 
ezelőtt mit mondtam. A helyi építési szabályzat 6. §-a: ÉMI engedéllyel rendelkező házi szennyvíztisztító 
kisberendezés beépítését előnyben kell részesíteni, de a szennyvízcsatorna kiépítését követően egy éven belül rá 
kell csatlakozni a 2003 évi XXL törvény szerint. Tehát ez egy ilyen egérfogó lesz!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De ha erre a Magyar Állam ad 150 millió forintot, szerinted akkor meg fogja csinálni nekünk 300 millióért a 
csatornázást? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez benne van a pakliban! Most megcsináljuk a kisberendezést, nincs csatornadíj, és utána mégis kiépül, akkor rá 
kell kötnünk. Olyan jól megcsinálták ez, hogy ne lehessen megkerülni a rákötést! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Na, de az nem biztos, hogy az állam ad pénzt a szennyvízcsatorna kiépítéshez. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezért mondom, hogy ha most a kisberendezést támogatja, nem fogja pár éven belül a csatornarendszert is. A 
csatornarendszer kiépítésével még van olyan gond is, hogy nem tudjuk máshogy megoldani, csak úgy, ha a 
Rétsági szennyvíztisztító telep befogadja a szennyvizünket. Az pedig csak akkor fogadja be, ha mi elvégezzük 
saját költségünkön a bővítést. Rétságtól fogunk függni! Én ezt, ha lehet, nem szeretném.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Engem csak ez a törvényi előírás zavar! 
 
Torma Andrea jegyző 
Ennek a szabálynak akkor lenne jelentősége, ha most a csatornahálózat épülne ki Tolmácson, mert akkor annak a 
két személynek, akinél egyedi szennyvíztisztító működik, rá kellene kötni a csatornára. Úgy gondolom, ha 
központi állami támogatással kiépítésre kerül az egyik megoldás, nem fognak támogatást adni egy másik 
rendszer kiépítéséhez is, miközben már egy megoldással meg van oldva a település szennyvízkezelése. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Biztos, hogy nem! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jó, túltárgyaltuk! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ne legyen Duna World! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én sem javaslom! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy 
az önkormányzat nem veszi igénybe a Duna World televíziós csatorna reklám célú  ajánlatát, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Duna World televíziós csatorna reklám célú település bemutatásra 
vonatkozó ajánlatát, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

92/2015. (IX.14.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tolmács Község 
Önkormányzata nem kívánja igénybe venni a Cinemax Media Kft., illetve a Cinemax 
Invest PR. cég által ajánlott, a Duna World televíziós csatornán 2015. október 19. és 
október vége közötti időszakban történő, reklám célú, települést bemutató megjelenési 
lehetőséget. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Írtunk ki szennyvíz-szippantásra pályázatot, én meg találtam egy erre vonatkozó hirdetést hirdetési újságban, 
csak elfelejtettem az újságot elhozni. Egy cég Nógrád megyében szennyvízszippantást vállal. 
 
Torma Andrea jegyző 
Hamarosan ki lesz írva újra egy közbeszerzési eljárás erre a közszolgáltatásra, hozd be Geri bácsi a hirdetést, és 
lehet ez az egyik cég, akiket ajánlati felhívással megkeresünk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A múltkor írtunk ki egyet. 
 
Torma Andrea jegyző 
Az sikertelenül zárult le. A cég nevét és címét írd ki legyél szíves, mert ha kiírjuk a pályázatot, Őket is meg lehet 
keresni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Telefonszám van megadva. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e még valakinek hozzászólása az egyebek napirendben? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Sokat biciklizem a Zarándok úton Rétságra, és a bal oldali terület tele van parlagfűvel. Végig tüsszögöm az 
egész utat. Ki szólítja föl a terület tulajdonosát a parlagfű irtására? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mivel külterületről van szó, a Földhivatalba kell bejelenteni. 
 
Torma Andrea jegyző 
Van egy országosan működő központi telefonszám is, ahol a parlagfüves területet be lehet jelenteni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Külterületen mi nem tudunk intézkedni. Tegyél bejelentést telefonon! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tolmács külterületi földútra ismeretlen tettesek szemetet helyeztek el, többek között a diósjenői hulladéksziget 
táblájával együtt! Ugyan a rendőrségen én ezt lerendeztem, de ezt az önkormányzatnál is kellett volna 
jelentenem. Csak tudjatok róla, hogy megy a az eljárás. Már megtalálták az elkövetőt. Elmentem a diósjenői 
jegyzőhöz, polgármesterhez, és jelentettem nekik, hogy a Zöld Híd Kft-nél utána néztek, és az övéké a tábla. Azt 
mondták, hogy ők nem foglalkoznak vele, tegyek följelentést. Hát én vettem a fáradságot, és utána jártam, hogy 
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honnan hiányzik a tábla. Egy kis magánnyomozás útján meg is találtam, és ezután tettem a feljelentést a 
rendőrségen. Ki is jöttek a helyszínre, volt ujjlenyomat vétel, meg bizonyítékgyűjtés is. Nagyon szakszerű 
munkát végeztek! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én telefonon szóltam a diósjenői jegyzőnek és polgármesternek is, hogy tudjuk, hogy tőlük való a tábla, és 
valószínűleg a szemét is. Nekem megígérték, hogy intézik a dolgot. Ezek szerint nem intézték? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Semmit! Azt mondták, tegyek följelentést. Én tettem is! 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 

Csehek József 
képviselő 


