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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2/2016. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2016. január 27-én 900 órai kezdettel megtartott, telefonon összehívott rendkívüli képviselő-testületi 

ülésről 

Ülés helye:  Faluház tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport utca 1. 

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 képviselő.  
A javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendet egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendet 
tárgyalja: 
 
Napirend 

 
1. Járási startmunka mintaprogramban való részvételi lehetőség 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
1. Napirend  Járási startmunka mintaprogramban való részvételi lehetőség 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Már beszéltünk róla, hogy lehetőség van a startmunka mintaprogram keretében útfelújításra, és a vízelvezető 
árkok helyrehozatalára. Sikerült kidolgoznunk mind a két programot, mert nem lehet egy pályázaton belül 
megoldani a kétféle projektet. 5-5 fő bevonásával indulnánk neki mind az út, mind a vízelvezetést támogató 
programnak. Az útfelújítás 2016. március 1-jétől indulna, és 2016. augusztus 31-ig tartana. Ebben a projektben a 
kidolgozott projektünk szerint beszerzésre kerül egy használt kisteherautó, egy használt lapvibrátor, és zúzott kő 
a padkák helyreállítására. A vízelvezető árkok helyreállítása ezt követően, 2016. szeptember 1-jétől indulna, és 
2017. február 28-ig tart majd. Mind a két program a Börzsöny, a Füvellő és a Zarándok útra vonatkozik majd. A 
programon belül védőfelszerelésre is pályázunk. Szerintem fogjunk bele! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Szerintem is, mert a Zarándok út padkája nagyon rossz állapotban van, és árok sincs. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy 
részt vegyünk a startmunka mintaprogram keretében az útfelújítási programban, padka kiépítés projekttel, 5 fő 
közmunkás alkalmazásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a szóban előterjesztett startmunka mintaprogram keretében történő útpadka 
kiépítési program lehetőséget, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatot:  
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4/2016. (I.27.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a 
közfoglalkoztatási STARTMUNKA MINTA programon belül a Belterületi közutak 
kiépítése programban a „Tolmács község belterületi közutak padka kiépítése projekt” 
megnevezésű projekttel, 5 fő segédmunkás foglalkoztatásával részt kíván venni.  
 
Határidő: azonnal, illetve 2016. március 1. – 2016. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A vízelvezető árkok helyreállítására is kell hoznunk egy határozatot. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, más javaslat? 
 
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 részt vegyünk a startmunka mintaprogram keretében vízelvezető árkok helyreállítására vonatkozó 
projekttel, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a szóban előterjesztett startmunka mintaprogram keretében megvalósítandó 
vízelvezetési projekt megvalósítási lehetőségét, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot:  
 

5/2016. (I.27.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a 
közfoglalkoztatási STARTMUNKA MINTA programon belül a Belvízelvezetés 
programban a „Tolmács község belterületi vízelvezetés projekt” megnevezésű projekttel, 5 
fő segédmunkás foglalkoztatásával részt kíván venni.  
 
Határidő: azonnal, illetve 2016. szeptember 1. – 2017. február 28. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a Polgármester a képviselő-testület ülését bezárta. 
 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 

Hámori Imréné 
képviselő 

 


