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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

3/2016. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2016. február 4-én 1730 órai kezdettel megtartott 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 
 Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
 Hámori Imréné képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
Meghívottként jelen vannak:  Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
    Hajnis Károly Tolmács SE elnök 
 
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. 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
A mai tárgyalandó napirendek közé javaslom felvenni a szennyvízkezelés kérdését és napirend előtt szeretnék 
beszámolni az elmúlt ülés óta történtekről. 
 
A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendeket egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendeket 
tárgyalja: 
 
Napirend 
 
Napirend előtt: 

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről 
 Előadó: Hajnis Ferenc polgármester 

 
1.       Tolmács Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése 

      Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2.       A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
A házi segítségnyújtás szakmai programjának módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
3. Polgármesteri szabadság ütemterve 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
4.       Az óvodai nyári szünet időpontjának és az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
5.       Március 15-ei ünnepség előkészítése – szóbeli megbeszélés 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
6.      Egyebek 

 Rákóczi Szövetség megkeresése felvidéki magyar iskolák támogatására 
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 Zumba tánckör óráira és a jóga órákhoz helyiség bérleti díj meghatározása 
 Tolmács község folyékony szennyvízkezelésének kérdése 

 
 
Napirend előtt 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sorra jelennek meg a TOP-os pályázati kiírások, ezen belül szeretnénk az ipari parkot megpályázni, illetve a 
hivatal energetikai felújítást is, de lehet, hogy még az iskola-óvoda épületére is benyújthatnánk a pályázatot. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A másik iskola-óvoda épületérnek felújítására benyújtott pályázattal semmi? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdeztem a pályázatírókat, azt mondták, hogy ők is a TOP-ba szeretnék betenni. Ez körülbelül május 
környékén fog megjelenni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez mit jelent? Szigetelést? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szigetelést is, és szeretnénk a nyílászárókat kicserélni, illetve födémszigetelést, kazán cserét, fűtéscsövek 
cseréjét, amit a másikba szerettünk volna megvalósítani, azt behozzuk ebbe a pályázatba. 
Megjelent a vidékfejlesztési program is, ebbe van egy olyan pályázati cél, hogy településképet meghatározó 
épületek felújítása. Nekünk, ami ebbe beleférne, a kastélyunk. Ezt csak tájékoztatás jelleggel mondtam, ha 
konkrétumok lesznek, úgy is a képviselő-testület elé fog kerülni. 75-95%-os támogatási intenzitású a pályázat. A 
költségvetésbe terveztünk is egymillió forintot erre. Majd látjuk, mi lesz. Eszembe jutott, hogy a borház is a 
miénk és helyi védettség alá vettük, annak is fel lehetne a tetőszerkezetét újítani. Aztán itt van a volt 
tűzoltószertár, arra is lehetne pályázni. Majd kialakul.  
A TOP-os pályázatban van egy olyan célterület, hogy a 4 és 5 számjegyű főutak felújítása, erre kimondottan csak 
a közútkezelő pályázhat. Beszéltem az utunk felújítása érdekében már több illetékessel, és most úgy néz ki, hogy 
a megyei listán másodikként szerepel a felújítandó utak között a tolmácsi bekötőút. Erre megyei keret 833 millió 
forint van, így 99 %-ban sor fog kerülni a felújításra. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szennyvízre még nincs kiírva pályázat? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Még nincs, de az még nem is baj, mert nekünk először be kell kerülnünk a rétsági agglomerációba, most ezen 
dolgoznak a szakemberek. Erről fogunk beszélni az egyebekben. Ha bekerültünk a rétsági agglomerációba, csak 
akkor tudunk pályázni a KEHOP-ba, mert akkor 2000 fő lakos fölött lennénk, és ezek a pályázatok 2000 lakos 
felett lesznek kiírva. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én kiírtam, hogy az 1012/2016. (I.20.) kormányrendelet alapján az 1000 főnél kevesebb lakosságszámú 
települések a településképet meghatározó épületek (templom, műemlék épület) rekonstrukcióira támogatás 
igényelhető 75-95% között. Én is arra gondoltam, hogy a kastélyra nyújtsunk be pályázatot, és amennyit tudnak 
adni, annyival fogjuk beérni! De megelőztél! A tetőt nagyon fontos volna felújítani, hogy ne ázzon tovább!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én is azt mondom, hogy a tetőt meg kellene csináltatnunk, hogy legalább ne ázzon be! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Meg a nyílászárókat rendesen befedni, legalább farost lemezzel, hogy ne menjenek be. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Halljátok a médiában, hogy ezeket a pályázati pénzeket a kormány minél hamarabb ki akarja szórni. Az a cél, 
hogy le lehessen kötni ezeket a pénzeket. A támogatási szerződések megkötéséig el akarnak jutni 2018-ig. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
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1. Napirend  Tolmács Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése 
  Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A költségvetés előterjesztését mindenki átnézte. Annyi a szóbeli kiegészítésem, hogy az óvodába szeretnének 
100.000 Ft értékben lepedőket vásárolni, ez még bele fog férni a költségvetésbe, tegyük bele. A civil szervezetek 
benyújtották a támogatási igényüket. Egyedül a polgárőrség nem jelzett vissza.  
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Az óvodára tervezett előirányzati keretekbe a tervezett lepedő vásárlás belefér. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A régi költségvetéshez viszonyítva mindenhol megmaradtunk a keretek között. A bevételek mindösszesen 
85.967.000 Ft, a kiadások pedig 77.661.000 Ft, tehát olyan 8 millió körüli a tartalék. Ez egy szép összeg, mert 
nem látjuk előre, hogy mi lesz az év végéig. Jól megvan tervezve, jut is, marad is! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Vannak olyan bevételek, amik várhatóan nem fognak azon a szinten teljesülni, mint ahogy a költségvetésben 
szerepel, ilyen például az adóbevétel. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Hát igen, én is ugyan erre gondoltam. Tervezni lehet, de nem mindig szokott a terv összejönni. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
A bevételek között még a Start munkaprogramunk is elbírálás alatt van a munkaügyi központnál. Vízelvezető 
árok kerül kiépítésre, illetve útpadka készítés. A bérleti díjak és a közterület használati díjak nem jelentősek. Az 
étkeztetés térítési díjából kiestek az óvodások, szinte alig van, akinek fizetni kell. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az arra tervezett bevételt egy kicsik sokallom is. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Nem, az reális, mert egybe van az óvoda és iskolai étkeztetés bevétele. Úgy számoltam, ahogyan jelenleg van a 
fizetők létszáma. A fejlesztéseket a Polgármester Úr elmondta. Az nagyon jó, hogy ami fejlesztést tervez 
Tolmács, pályázati pénzből tud majd megvalósulni, és azok a pénzek még nem szerepelnek a költségvetésünkbe. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem biztos, hogy nyerünk, de megpróbáljuk maximálisan kihasználni a pályázatok nyújtotta lehetőségeket, ha 
pedig szükséges, majd módosítjuk a költségvetést. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez is úgy van, mint a lottó, hogy aki nem játszik, nem is nyer! Itt is így van, hogy mindent meg kell próbálni, 
aztán valami csak bejön! 
 
Csehek József képviselő 
A nyugdíjas klub mennyi támogatást kap? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Van egy keretösszeg, amit az önkormányzat a civil szervezetek támogatására biztosít, az egymillió forint. Ez egy 
éves keret, ennek a sorsáról nem kell feltétlen most dönteni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Hány civil szervezet van?  
 
Torma Andrea jegyző 
Hivatalosan kettő helyi civil szervezet van, igaz a nyugdíjas klub is működik, de nem bejegyzett civil szervezet. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tavaly még az ifjúsági klub is kapott nem? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Az tavaly előtt volt. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A polgárőröknek az alapszabályukat is módosítani kell. Ezt a rétsági testületi ülés közvetítéséből tudtam meg. 
Ők már módosították, különben nem működhet tovább a polgárőrség. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én nem akarok ebbe belefolyni. Van nekik vezetőségük, intézzék! 
A Tolmács SE elnöke részletesen leírta, hogy mire mennyit kérnek, összességében 250.000 forintot. Mindig 
ennyit szoktak kapni. A sportolóknak van még egy kérelmük. Még tavaly ősszel kaptak 50.000 forintot és el 
kellett volna már számolni vele. Felsorolta, hogy mire kérik, de közben nem várt kiadások is jelentkeztek, és 
kérik, hogy arra is engedélyezzük a támogatás felhasználását, hogy az egyéb működési költségeiket is 
elszámolhassák a támogatásra. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Van róla számla? 
 
Hajnis Károly SE elnök 
Igen van. 
 
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 
a Tolmács Sportegyesület 2016. évre 250.000 Ft működési célú támogatásban részesüljön, valamint hogy a 
tavalyi egyszeri 50 ezer forint támogatás a bírói és orvosi költségek mellett más működési kiadásokra is 
felhasználható, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Tolmács Sportegyesület támogatás iránti kérelmét, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

6/2016. (II.4.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmács Sportegyesület részére 
a 2016. évi működési kiadásainak támogatására az államháztartáson kívüli pénzeszköz 
átadásáról és átvételéről szóló 13/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelet alapján 2016. évre 
250.000 Ft összegű céltámogatást nyújt.  
A támogatás utólagos elszámolás mellett a Sportegyesület bankszámlájára történő 
átutalással kerül kifizetésre. A támogatás kifizetése több részletben, a működési költségek 
felmerülési üteméhez igazodva történik. 
A támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31. 
A támogatás az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint használható fel, működési 
kiadásokra. 
A támogatás felhasználásának támogató önkormányzat felé történő elszámolási határideje: 
2017. március 2. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatásra vonatkozó, az e 
határozatnak megfelelő támogatási megállapodás megkötésére. 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Tolmács 
Sportegyesület részére a 113/2015. (XI.27.) Képviselő – testületi határozattal 2015. évben 
nyújtott egyszeri 50.000 Ft támogatás a hivatalos MLSZ költségek, valamint a bírói és 
orvosi költségek mellett a Sportegyesület más működési kiadására is felhasználható, ezért a 
képviselő-testület a támogatásról szóló 113/2015. (XI.27.) Képviselő – testületi határozatát 
a következők szerint módosítja:   
A képviselő-testületi határozat első mondatában a „hivatalos MLSZ költségeket, valamint a 
bírói és orvosi költségekre” szövegrész a következők szerint módosul: „hivatalos MLSZ 
költségek, bírói és orvosi költségek, valamint más működési célú kiadások 
finanszírozására”. 
 
Határidő: kérelmező értesítése azonnal, támogatás kifizetés szükség szerint 2016. évben 
Felelős: polgármester 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mennyit támogatást kért a nyugdíjas klub? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem kértek konkrét összeget. Részletes program leírást nyújtottak be, ehhez kérik a támogatást.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Hogy tudnak majd elszámolni a számlával? 
 
Torma Andrea jegyző 
Vagy az önkormányzat nevére szóló számlát hoznak, vagy a nyugdíjas klub képviselője, mint magánszemély 
kapja a támogatást a meghatározott célokra, és vele kötünk szerződést. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem most mondjunk részükre egy keretet, és az elszámolás majd kialakul. Én javaslok 100.000 Ft-os 
keretet a nyugdíjas klubnak. 
 
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 
az idén is támogassuk a Tolmácsi Nyugdíjas Klub programjait 100.000 forinttal, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a tolmácsi Nyugdíjas Klub 2016. évi programját és annak támogatása iránti 
kérelmet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

7/2016. (II.4.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tolmácsi Nyugdíjas Klub 
rendezvényeinek támogatására a Nyugdíjas Klub nevében eljáró Dávid Imréné tolmácsi 
lakos részére a Nyugdíjas Klub rendezvényeinek, programjainak 2016. évi kiadásaira az 
államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 13/2013. (IX.18.) 
önkormányzati rendelet alapján 2016. évre 100.000 Ft összegű céltámogatást nyújt.  
A támogatás kifizetése utólagos elszámolás mellett Dávid Imréné részére készpénzben 
történik.  
A támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31. 
A támogatás az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint használható fel, működési 
kiadásokra, a kérelemben feltüntetett programok megvalósítására. 
A támogatás felhasználásának támogató önkormányzat felé történő elszámolási határideje: 
2017. március 2. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatásra vonatkozó, az e 
határozatnak megfelelő támogatási megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: kérelmező értesítése azonnal, támogatás kifizetése szükség szerint 2016. évben 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt mondom, hogy ha a polgárőrségnek is kell támogatás, majd benyújtják kérelmüket év közben. 
A közös hivatal költségvetéséhez van-e valakinek kérdése, véleménye? 
 
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 
elfogadjuk a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal előterjesztett 2016. évi költségvetését, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal előterjesztett 2016. évi 
költségvetését, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
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8/2016. (II.4.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését 38.105 ezer Ft főösszeggel elfogadja.  
A Képviselő-testület a költségvetés 38.105 ezer Ft főösszegén belül a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint határozza 
meg: 
 
Kiadások: 
személyi juttatások       26.985 ezer Ft, 
munkaadót terhelő járulékok       7.440 ezer Ft, 
dologi kiadások       3.680 ezer Ft, 
  
Bevételek: 
finanszírozási bevétel irányító szervtől   38.105 ezer Ft. 
 
A hivatal létszámkerete 11 fő. 
 
A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi működtetési költségvetési 
támogatása 44.941 ezer Ft. A költségvetési támogatás hivatal finanszírozására fel nem 
használt összege 6.836 ezer Ft, mely a településeken működtetett hivatal épület dologi, 
rezsi kiadásaira az alapítókat egyenlő arányban illeti meg. 
 
Határidő: 2016. év folyamán 
Felelős: polgármester  

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most a költségvetési rendeletet kellene elfogadnunk. Van valakinek egyéb javaslata a költségvetéshez? 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet az előterjesztettek szerint, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2016. (II.5.) 
önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető elköszönt, és távozott a testületi ülésről. 
 
 
 
2. Napirend  A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

         A házi segítségnyújtás szakmai programjának módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény? 
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Hámori Imréné képviselő 
Én azt néztem, hogy mennyi dolgot kell csinálni a házi segítségnyújtás során! Ezt mind csinálja a gondozónő? 
 
Torma Andrea jegyző 
Igen, amit igényel az ellátott. 
 
Hámori Imréné képviselő 
De ezekből választhat? 
 
Torma Andrea jegyző 
Igen. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Tehát ezt mind nem kell mindenkinél végezni, csak ha kéri? 
 
Torma Andrea jegyző 
Igen. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Mosdatás, fürdetés, ágynemű csere, haj és arcszőrzet ápolása, és még egy csomó minden fel van sorolva. 
 
Torma Andrea jegyző 
A feladatok adottak. Az első fő kérdés, hogy a térítési díj maradjon-e, vagy módosít rajta a testület?  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A várható éves bevétel 1.389.750 Ft, a kiadás 2.026.000 Ft, a gondozási idő is annyi, mint eddig volt, továbbra is 
egy gondozó látja el a feladatot, és az óradíj 250 Ft. Szerintem ez így jól van. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez eddig is így volt. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Maradjon is így. 
 
Torma Andrea jegyző 
A változás az, hogy két kategóriára bomlott a házi segítségnyújtás. Az egyik egy szűkebb ellátás, a szociális 
segítés, a másik egy nagyobb terjedelmű ellátás, a gondozásra, ápolásra jobban rászorultak részére, a személyi 
gondozás. Normatívát akkor kapunk, ha a személyi gondozottak létszáma eléri vagy meghaladja a szociális 
segítésben részesülők számát. A két ellátás térítési díja eltérhet. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azért még nálunk - itt Tolmácson - ki lehet mondani, hogy amíg egy idős mozogni tud, nem nagyon kér ilyen 
jellegű segítséget. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szerintem ne változtassunk semmit. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításról szóló rendelet tervezetet, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.5.) 
önkormányzati rendelete 

 
a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Hajnis Ferenc polgármester 
A szakmai programot is el kell fogadnunk! Kérdés, vélemény? 
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 elfogadjuk a  hháázzii  sseeggííttssééggnnyyúújjttááss  eellőőtteerrjjeesszztteetttteekk  sszzeerriinnttii  mmóóddoossííttootttt  sszzaakkmmaaii  pprrooggrraammjjáátt, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a hháázzii  sseeggííttssééggnnyyúújjttááss  sszzaakkmmaaii  pprrooggrraammjjáánnaakk  mmóóddoossííttáássáátt, és 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

9/2016. (II.4.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete TToollmmááccss  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  hháázzii  
sseeggííttssééggnnyyúújjttááss  sszzoollggáállttaattáássáánnaakk  sszzaakkmmaaii  pprrooggrraammjjáátt  aazz  eellőőtteerrjjeesszztteetttteekk  sszzeerriinntt,,  aa  
mmóóddoossííttáássookkkkaall  eeggyyssééggeess  sszzeerrkkeezzeettbbee  ffooggllaallvvaa  jjóóvvááhhaaggyyjjaa  ééss  eellffooggaaddjjaa..  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
3. Napirend  Polgármesteri szabadság ütemterve 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény?  
Bejelentem a személyes érintettségemet, és tekintettel arra, hogy a napirendi témában érintett vagyok, a 
szavazásban nem kívánok részt venni. 
 
A képviselő-testület a polgármester személyes érintettségére vonatkozó bejelentését tudomásul vette, és Hajnis 
Ferenc polgármestert – személyes érintettségére való tekintettel – a szavazásból egyhangúlag kizárta. 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Dudás Gergely alpolgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
Polgármester 2016. évi szabadság ütemezését az előterjesztettek szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a főállású polgármester 2016. évi szabadság ütemezését, és 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

10/2016. (II.4.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hajnis Ferenc főállású polgármester 
2016. évi szabadság ütemezését az előterjesztettek szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: alpolgármester 

 
 
 
4. Napirend  Az óvodai nyári szünet időpontjának és az óvodai beiratkozás időpontjának  
  meghatározása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény, javaslat van-e? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Mi lesz a hátrányos helyzetű gyermekek ellátásával az egy hónap leálláskor? 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tavaly Bánkra hordták őket az óvodába. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Kötelező biztosítani az ingyenes étkezésüket? 
 
Torma Andrea jegyző 
Nálunk nincs hátrányos helyzetű óvodás. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Akkor nekünk nem kell ezt biztosítani! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor kell biztosítani az óvodai ellátást, ha a szülő kéri. Azért kellett tavaly Bánkra levinni a gyerekeket, mert 
volt olyan szülő, aki dolgozik, és máshogy nem tudta megoldani a gyermek napközbeni ellátását. 
 
További 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 elfogadjuk az óvodai beiratkozás és nyári szünet időpontjának meghatározását az előterjesztettek szerint, és 
elfogadja a határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az óvodai beiratkozás és nyári szünet időpontjának meghatározásáról szóló 
előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő 
határozatot:  
 

11/2016. (II.4.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, 
figyelemmel a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében 
foglaltakra – az Önkormányzat fenntartásában lévő, a Tolmács, Szent Lőrinc út 106. szám 
alatti működő Kisbagoly Óvoda intézményben a 2016/2017. nevelési évre vonatkozóan az 
óvoda általános felvételi időpontját (beiratkozás) a következők szerint határozza meg: 
Óvodai általános felvételi (jelentkezés) időpont: 2016. április 25-26-27. 8.00 órától 16.00 
óráig.  
Az óvodai beiratkozás helye: Kisbagoly Óvoda, Tolmács, Szent Lőrinc út 106. 
Az intézménybe a harmadik életévét betöltött gyermek vehető fel, továbbá felvehető az a 
gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti és 
felvételét az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi. 
Képviselő-testület megbízza a Polgármestert és felkéri az Intézményvezetőt a felvételre 
jelentkezés időpontjának és a beíratással, felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a 
helyben szokásos módon, a jogszabályi előírások figyelembevételével történő 
közzétételére.  

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva – 
meghatározza, hogy az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő Kisbagoly 
Óvoda intézményben az óvodai nyári szünet ideje 2016. július 04-től 2016. július 31-ig tar. 
A képviselő-testület a fenntartó Tolmács Község Önkormányzata nevében felhatalmazza az 
intézményvezetőt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 41. § (1) bekezdése szerinti gyermekek napközbeni ellátását, a 
jogszabályi előíráson alapuló szülői igény esetén biztosítsa, oly módon, hogy a szünet ideje 
alatt is biztosított legyen a gyermekek napközbeni ellátása. 
Képviselő-testület felhívja az Intézményvezetőt, hogy az óvodai nyári szünet idejét az 
intézményben szokásos módon, a jogszabályi előírások figyelembevételével tegye közzé és 
tájékoztassa az érintetteket.  
 
Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
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5. Napirend  Március 15-ei ünnepség előkészítése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az ünnepséggel kapcsolatosan az iskola és a szülők kérése az volt, mivel 15-e keddi napra esik, és hosszú 
hétvége lesz, 11-én tartsuk meg az ünnepséget. Van benne igazság, mert 15-én délutánra nehéz lenne 
összeszedni a gyerekeket. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Igen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megtartanánk 11-én péntek délután az ünnepségünket. 
 
Csehek József képviselő 
Hány órakor? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
18 órakor szokott lenni. Szerintem úgy legyen az idén is. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehet, hogy én nem tudok itt lenni az ünnepségen, szabadságot terveztem akkorra, de akkor sincs baj, mert az 
alpolgármester helyettesít. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen, mert március 1-től 11-ig van tervezve a polgármester szabadsága. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A szervezés a közösségi ház vezetőjének a feladata? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, biztosan megszervezi. Én a szokásos műsorra gondoltam.  
 
Csehek József képviselő 
Koszorút és gyertyát kell rendelni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
Hámori Imréné képviselő 
És az iskolások adnák a műsort? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Tehát 2016. március 11-én, pénteken 18.00 órakor kezdődne a megemlékezés a szokásos módon. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a polgármester március 15-ei ünnepségre vonatkozó javaslatát. 
 
 
 
6. Napirend  Egyebek  
 

 Rákóczi Szövetség megkeresése a felvidéki magyar iskolák támogatására vonatkozóan 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
4-5 éve minden évben felhív engem a Rákóczi Szövetség elnöke. Erről a Rákóczi Szövetségről tudni kell, hogy a 
felvidéki magyar iskoláknak szállítanak tankönyveket a rászoruló gyerekeknek. Engem azért hívott most is, hogy 
támogassuk őket. Arra kérem a testületet, hogy valamennyi pénzösszeget szavazzunk meg, döntsünk a 
támogatásukról! 
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Torma Andrea jegyző 
A civil szervezetek úgy támogathatók, ha az erre rendszeresített kérelmet benyújtják. Be kellene nyújtaniuk a 
kérelmet, és az alapján dönt a testület a támogatásról. A nyomtatványon részletezni kell mindent, hogy mire kéri, 
mennyit kér, mikor fog elszámolni, és utána szerződést kötünk velük. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben, akkor jelzem feléjük, hogy nyújtsák be a támogatás iránti kérelmet, és utána döntünk róla! 
 
 

 Zumba tánckör óráinak, és a jóga órák helyiség bérleti díjának meghatározása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A zumba táncosok kérik, hogy engedjük el a közösség ház bérleti díját, mert ők szeretnének zumba oktatásra 
járni, de ha bérleti díjat kérünk, nem jön ki az oktató.  
 
Csehek József képviselő 
Minden kedden este járnak táncolni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ők azt is vállalták, hogy kifizetik az oktató helyett a bérleti díjat is, az oktatási díj felett. 
Azt írják, hogy akkor jelentősen megemelkedik az óradíj. Én azt mondom, hogy engedjük el a bérleti díjat! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Engedjük el! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van a zumba, és van a jóga oktatás, szerintem a jógásoknak is engedjük el! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Így van! Legyen valami a faluba! 
 
Torma Andrea jegyző 
Ha abból indulunk ki, hogy a sportcsarnokba is ingyen járnak a tolmácsiak, akkor ingyenesen használhatják ők is 
a termet. Hozzon a testület egy határozatot, hogy a zumba és jógaoktatás esetében nem kérünk terembérleti díjat, 
ezekre az órákra ingyenesen biztosítja a terem használatot a testület. 
 
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 
a zumba és jóga órákért ne kérjünk helyiség bérleti díját, és ingyen használhassák a közösségi ház termét, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a zumba oktatásra járók ingyenes teremhasználat iránti kérelmét, és 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

12/2016. (II.4.) képviselő-testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmács, Kovács Géza tér 13. 
szám alatti Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (Közösségi ház) színpadtermének bérleti 
díjáról szóló 79/2011. (X.13.) határozatát kiegészíti a következőkkel: 
A Közösségi Ház színpadterme a tolmácsi lakosság egészséges életmódja érdekében, a 
mozgás, sportolás helyi lehetőségét nyújtó zumba és jóga órákra ingyenesen, bérleti díj 
nélkül használható. 
 
Határidő: azonnal, illetve szükség szerint 
Felelős: IKSZT vezető 
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 Tolmács Község Szennyvízkezelésének kérdése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tudjátok, hogy december 15-ig vártuk vissza a lakosság nyilatkozatát a szennyvízkezelés megoldására 
vonatkozóan, hogy melyik megoldási lehetőséget támogatja a lakosság többsége. Összesen 120 háztartásból 
érkezett vissza a nyilatkozat, ez kb. 59 %, és a beérkezett válaszokból 109 darab, vagyis a 91 % a szennyvíz 
csatornázást támogatja. Ehhez ugye, tudjátok, az első lépés az, hogy a rétsági szennyvíz agglomerációba kell 
tartoznia Tolmácsnak, mivel azt szeretnénk, hogy a rétsági telepre legyen elvezetve a tolmácsi szennyvíz, és csak 
az agglomerációs besorolás után lehetne pályáznunk a csatornázásra. Telefonon beszéltem Cifka Józseffel, aki 
azt mondja, hogy a testületnek a lakossági szavazás eredményére hivatkozva egy olyan testületi határozatot 
kellene hozni, hogy Tolmács a település szennyvízelhelyezését szennyvízcsatorna építéssel és Rátságra történő 
szennyvízelhelyezéssel kívánja megoldani. Ezt a testületi határozatot ezt el kellene küldeni a Vízügyi 
Hatóságnak, és tájékoztatni őket arról, hogy Tolmács a lakosági akaratot figyelembe véve nem a Települési 
Szennyvízelhelyezési Programban szereplő kisberendezéses szennyvízelhelyezési megoldást kívánja 
megvalósítani, hanem szennyvízcsatornázni akar, és erre műszaki alátámasztó dokumentációt fog beterjeszteni, 
részben a Rétsági agglomerációhoz történő csatlakozásra, részben pedig a szennyvízcsatornázási megoldás 
szakmai alátámasztására. Tehát erről kellene most egy testületi döntést hozni. 
 
Hozzászólás, kérdés, más vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy határozatot hozzunk arról, hogy az önkormányzat a települési szennyvízkezelést szennyvízcsatornázással 
és a Rétságra történő elvezetéssel kívánja megoldani, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a település szennyvízkezelésének kérdését, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

13/2016. (II.4.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossági vélemény-nyilvánítási 
nyilatkozatok alapján úgy dönt, hogy a település szennyvízkezelését – a Települési 
Szennyvízelhelyezési Programban foglaltakkal szemben – szennyvízcsatornázással kívánja 
megvalósítani, úgy, hogy a kiépítésre kerülő szennyvízcsatorna a rétsági szennyvízkezelő 
telepre kerülne elvezetésre és kezelésre, tekintettel arra, hogy a nyilatkozatot benyújtó 
lakosság 91 %-a a szennyvízcsatornázást támogatja.  
A település szennyvízcsatornázása érdekében a képviselő-testület megbízza Cifka József 
tervezőt, hogy Tolmács település Rétsági szennyvíz-elvezetési és - tisztítási 
agglomerációba történő besorolása érdekében a hatósághoz benyújtandó, az agglomerációk 
lehatárolására vonatkozó kormányrendelet szerinti szakmai felülvizsgálati dokumentációt 
és kérelmet elkészítse. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a település Rétsági szennyvíz-
elvezetési és -tisztítási agglomerációba történő sorolása érdekében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket, és a jogszabályban előírt dokumentáció vízügyi hatósághoz történő 
benyújtásával kezdeményezze a rétsági agglomeráció módosítását, Tolmács település 
rétsági agglomerációhoz történő csatlakozását.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van valakinek további hozzászólása az „Egyebekben”? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Engem a közmunkásaink megszólítottak! A múltkor felírtam a bakancshoz a lábméreteiket, és kérdezték, hogy 
mikor lesz belőle valami? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kedden voltam lenn a Lomennál, akkor mondták nekem, hogy „Polgármester, vidd el a bakancsokat!”. Szólok a 
Pistának, hogy menjen értük, megvannak a bakancsok! 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Köszönöm! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most jut még eszembe, hogy keddi napon volt még egy rendelet-sértés: a Sziluska utca 14 számú ház kertjében 
tüzet gyújtottak. Fényképek is készültek róla, én oda is kiabáltam, hogy nem lehet tüzelni. Azt mondta az illető, 
hogy volt bent a hivatalba és bejelentette, hogy tüzelni fog. Kérdeztem a lányokat, azt mondták, hogy tényleg 
bejött a hivatalba és közölte velük, hogy ő ma tüzelni fog. A lányok mondták, hogy nem lehet ma tüzelni, de őt 
ez nem igazán érdekelte. Mit csináljunk? Megvannak a fényképek is! 
 
Torma Andrea jegyző 
Tehetünk bejelentést a katasztrófavédelmi hatóságnál, vagy esetleg meg lehet nézni, hogy szabálysértésnek 
minősül-e, és esetleg a járási hivatalnak van-e hatásköre ez ügyben eljárni. Ha igen, akkor még oda is meg lehet 
tenni a bejelentést.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó. Ezt még átgondolom. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én eljuttatnám hozzá a rendeletünket, hogy mikor lehet tüzelni, és amennyiben ezt folyamatosan végzi, akkor föl 
kell jelenteni. 
 
Csehek József képviselő 
Tudják az emberek, hogy mikor lehet tüzelni. 
 
 
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 

 


