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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

6/2016. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2016. április 12-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 
 
Meghívottként jelen vannak:  Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszöntöm a képviselőket, és a meghívott pénzügyi csoportvezetőt. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-
testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitom. 
Jegyzőkönyv hitelesítőként felkérem Dudásné Rudnai Krisztina képviselőt.  
 
A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalja: 
 
Napirend 
 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Hajnis Ferenc polgármester 
 
1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
2. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról 
A 2015. évi éves belső ellenőrzési jelentés 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló önkormányzati rendelet 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
4.   A települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
5. Közterület használat iránti kérelem (gépjármű parkolás) 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

6. Rétsági Extrém Nap támogatása iránti kérelem 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

7. Teherautó vásárlás 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

8.      Egyebek 
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Napirend előtt 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A nemzetgazdasági minisztériumból érkezett egy e-mail az ipari park kialakításával kapcsolatban. A területet 
beruházási célterületté nyilvánították. Nemsokára meg fog jelenni a Magyar Közlönyben. Ezzel megint egy 
lépéssel előrébb vagyunk az ipari park kialakításában. Közben a héten itt voltak a tervezők is, és kialakulóban 
van a tervezés költsége is. Természetesen az is a testület elé fog kerülni, de még egyeztetés alatt van. 
A többi pályázatunkkal kapcsolatban – kastély, óvoda-iskola, hivatal – folynak már az adatbekérések, 
megkezdődött a munka. Mielőtt szerződés aláírásra kerülne sor, az is a testület elé fog kerülni. A vidékfejlesztési 
pályázat benyújtására április 21-től lesz lehetőség, így van még idő kidolgozni. 
Szennyvíz projekt: Bánk és Tolmács közös projektbe fogott, az agglomerációs besorolást kérjük módosítani. Dr. 
Horváth Viktorral kötöttünk annak idején egy projektmenedzsmenti szerződést, amire előre fizettünk neki 
50.000 forintot, ennek keretében menedzselte a szennyvíz projektet is, és mostanában egyszerűen nem lehet 
elérni, ezért a mai napon más irányban indultunk el a szennyvíz beruházás tervezőivel. Majd valamikor meg kell 
keresnünk Rétságot is ez ügyben. 
Van-e valakinek kérdése?  
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester 
tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend  Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Olvastuk, hogy miket kellett módosítani, és mennyivel hagyjuk jóvá. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Végső soron a legnagyobb volumen az, hogy nem lett szükség a hitel felvételre ahhoz, hogy megvásároljuk a 
földterületeket. Van egy bevételi növekedés a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan. A tartalékunkra 
mindennek nagyjából 6 milliós csökkenés a hatása, a fejlesztés miatt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tehát, abból a kis pénzből is jól gazdálkodtunk! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Igen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A földvásárlás önerőből megtörtént, és ahhoz képest jól zárult a költségvetés. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
A busz projekt is hasznos fejlesztés a falunak, és a kulturális feladatokra is 1,2 milliót költöttünk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az eredmények azt mutatják, hogy pozitív a mérlegünk. El lehet fogadni! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról 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 3/2016. (IV.14.) 
önkormányzati rendelete 
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az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének  módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
2. Napirend  Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 

                     Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról 
                       A 2015. évi éves belső ellenőrzési jelentés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A költségvetési beszámolóval kapcsolatban kérdés, vélemény? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Annyit megemlítenék, hogy az önkormányzati vagyon mérlege az előző évekhez viszonyítva emelkedő 
tendenciát mutat. Gyarapszik a vagyonunk! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Gyarapszik, igen! Azt azért hozzáteszem, hogy az 500 milliós vagyonnak körülbelül a 60%-a közút, amit nem 
lehet eladni. De tényleg jó a mérleg! Ahol nincs fejlesztés, ott az értékcsökkenés mínuszba is tudja vinni a 
vagyonmérleg változását. 
Az eredménykimutatásról leegyszerűsítve: nálunk nincs profit orientált tevékenység, de ránk is vonatkozik a 
számviteli törvény. A tevékenység eredménye nálunk jóformán az állami támogatás és az adóbevétel. A 
kiadásaink nagyjából egyensúlyban vannak a bevételeinkkel, ezzel nincs is gond, de bejön még az 
értékcsökkenés, ami ráfordítás, ez Tolmácson cirka 23 millió forint, ami tuti, hogy elviszi mínuszba ezt az 
eredményt. Kamatbevétel nem igazán van, mert most olyan alacsonyak a kamatok.  
 
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 a 2015. évi költségvetés teljesítéséről szóló önkormányzati rendeletet, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2016. (IV.14.) 
önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van még egy határozati javaslat a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról. 
Ehhez valakinek kérdés, vélemény? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Eddig jól működött, maradunk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A közös hivatal fenntartására fogunk még pénzt kapni Borsosberénytől. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a 
határozati javaslatot elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő-testület megtárgyalta a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő határozatot:  
 

27/2016. (IV.12.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
A képviselő-testület a költségvetés 2015. évi teljesítését 35.457 ezer Ft bevétellel, ezen 
belül: 

a) Működési bevétel          50 ezer Ft, 
b) Finanszírozási bevétel    35.407 ezer Ft 

bevétellel jóváhagyja. 
 
A költségvetés 2015. évi teljesítését 33.363 ezer Ft kiadással, ezen belül: 

a) Személyi jellegű kiadás    24.295 ezer Ft, 
b) Munkaadókat terhelő járulékok     6.661 ezer Ft, 
c) Dologi kiadások      2.407 ezer Ft, 

kiadással jóváhagyja. 
A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzati működéshez nyújtott állami 
támogatás 2015. évi elszámolása alapján a tagönkormányzatokat a hivatal dologi 
(fenntartási) kiadásaira 1.240.167 Ft illeti meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 
 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az éves belső ellenőrzési jelentéshez van-e valakinek hozzászólása? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem sikkasztott senki, senkit nem jelentettek fel korrupcióért! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja 
az éves ellenőrzési jelentést és a határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Danubius Expert Audit Kft. által készített éves belső ellenőrzési jelentést, és 
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

28/2016. (IV.12.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Danubius Expert Audit Kft. 
belső ellenőrei által elkészített „Éves ellenőrzési jelentés Tolmács Község Önkormányzata 
2015. évben elvégzett belső ellenőrzésről” szóló jelentést 1-4. számú mellékleteivel együtt 
elfogadja és tudomásul veszi.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lehetőségekhez mérten 
törekedjen az intézkedési javaslatban foglalt intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető elköszönt, és távozott a testületi ülésről. 
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3. Napirend  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló 
                          önkormányzati rendelet 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Olvastam, hogy 72 órán belül ki kell jönni a szippantónak. 
 
Torma Andrea jegyző 
Tartja a vállalkozó ezt a 72 órát, mi a tapasztalat? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem! Anyuékhoz egy hétre rá jött! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én szóltam neki tegnap este, és ma délután már itt volt. A rendelet tervezetben 5 méteres távolság szerepel, amit 
a tulajdonosnak biztosítani kell a gyüjtőhely gépjárművel történő megközelíthetőségére Nem mindenkinek van 5 
méterre. Megkérdeztem a vállalkozót, azt mondta, hogy fel van szerelve 50 méteres csővel, ezért javaslom, hogy 
a rendeletben ezt a távolságot legalább 20-30 méterre módosítsuk. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Bizony, nekünk is sokkal messzebb van az úttól a szennyvíztárolónk!  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Azt jól olvastam, hogy nyilvántartást vezet arról, hogy a faluból kitől hányszor, és hova szállította a szennyvizet? 
 
Csehek József képviselő 
Számlát is ad róla. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A távolságot szerintem is módosítani kell, nehogy aztán ő ragaszkodjon ahhoz, ami le van írva! Ne 5 méter 
legyen a rendeletben! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez a 6.§ (4) bekezdésben van, hogy „Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőhelynek gépjárművel történő 
legfeljebb 5 méteres távolságon belüli megközelíthetőségéről gondoskodni,”. Ez legyen 20-30 méter! 
 
Hámori Imréné képviselő 
30 méter! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez most hogy fog működni? Mi rendeletben leszabályozzuk, hogy köteles igénybe venni évente legalább 
egyszer, és a nyilvántartást a vállalkozó vezeti. Ő fogja felénk jelezni, ha valaki nem veszi igénybe? 
 
Torma Andrea jegyző 
Nem, ebben Neki kell intézkednie, és érvényesíteni, hogy mindenki legalább egyszer szippantasson. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Akkor az embereknek nem kell bemutatniuk a szippantásról kiállított számlát az önkormányzatnak? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az arra vonatkozik, ha meglesz a szennyvízcsatornánk, és a talajterhelési díj kivetéséhez kell majd, ha valaki 
nincs rákötve a csatornára. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az évi egyszeri szippantást azért tettük bele, hogy mindenkinek legyen érdeke elvitetni legalább évente egyszer, 
ha már ki kell fizetni, ne pedig kiengedjék a szennyvizet! 
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Dudás Gergely alpolgármester 
És mi van az egyszemélyes háztartással? Aki mondjuk idős, nem fürdik minden nap, van még kinti WC-je, és 
elég nagy az emésztője! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ilyen is lehetséges! 
 
Torma Andrea jegyző 
Évente egyszer annyit vitet el, amennyi a gyűjtőben van. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor jó! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Akkor teljesen mindegy, hogy mennyit vitet el, de egy évben egyszer számla legyen róla! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Erről lehet, hogy külön is tájékoztatni kell a lakosságot, hogy ez a rendelet megalkotásra került. És hogy 
kötelező volt megalkotni, nem mi találtuk ki! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Közszolgáltatói szerződést nem kelli vele egyesével mindenkinek kötni? 
 
Torma Andrea jegyző 
Nem, az önkormányzat kötött vele, és onnantól Ő a közszolgáltató, ugyanúgy, mint a hulladékszállításnál is. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A szolgáltató elérhetősége valahol fönt lesz, hogy hol lehet őt elérni? 
 
Torma Andrea jegyző 
A közszolgáltatási szerződésben benne vannak az elérhetőségei. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez legyen nyilvános, hogy e-mail-ban is lehessen felé jelezni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Föltesszük a honlapra! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Külön szórólapokat dobáljunk be róla az ingatlanokhoz! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, lehet egy tájékoztatót készíteni, amin rajta lesz az elérhetősége, a rendeletet pedig meg lehet nézni a 
honlapon, vagy a hivatalban is. Ez valóban érinteni fogja a lakosságot. Biztos fogják mondani, hogy miért kell 
egy évben egyszer szippantatni! 
 
Torma Andrea jegyző 
Ez a környezetvédelem érdekében van! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egyértelmű! Megfogalmazunk egy tájékoztatót, és értesítjük a lakosságot erről. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A rendeletből a fontosabb részeket bele lehetne írni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megírjuk a vállalkozó elérhetőségét, azt hogy a rendelet a honlapon megtalálható, aki pedig nem rendelkezik 
internet hozzáféréssel, a hivatalban elolvashatja. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Kisbíróba nem lehetne belerakni az egész rendeletet? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Több oldalt elfoglal, inkább maradjunk az előzőeknél! 
 
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 a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló rendelet tervezetet, azzal a 
módosítással, hogy az ingatlantulajdonosnak 30 méteres megközelíthetőséget kell biztosítania, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2016. (IV.14.) 
önkormányzati rendelete 

 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
4. Napirend  A települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A rendeletben lényegében csak annyi a változás, hogy a bizottság elnöke tiszteletdíjat fog kapni. A képviselői 
tiszteletdíj marad annyi, mint eddig volt. Kérdés, vélemény? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az anyagban az egyik helyen 33.000 forintot láttam, a másikon pedig 18.000 forintot. 
 
Torma Andrea jegyző 
18.000 Ft a bizottsági elnök tiszteletdíja, plussz a képviselői tiszteletdíj 15.000 Ft, a kettő együtt 33.000 Ft. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó, igen! Így értem. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja az előterjesztett önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 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 6/2016. (IV.14.) 
önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
5. Napirend         Közterület használat iránti kérelem (gépjármű parkolás) 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést, tudja mindenki, hogy miről van szó. Azt hiszem mindenki látja, hogy amit kér, az 
ésszerű megoldás. 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én egy kicsit sokallom a 30 m2-t. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem az nincs annyi! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nincs! 
 
Torma Andrea jegyző 
Mennyi a valós területigény? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem 20 m2 lehet. 
 
Torma Andrea jegyző 
Ha gondolja a testület, szólhat 20 m2-ről a döntés. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez a döntés a polgármester hatáskörébe van utalva! 
 
Torma Andrea jegyző 
Igen, az engedélyt a Polgármester adja ki, de szükséges hozzá a testület hozzájárulása. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ingyenesen kéri a terület használatot. A testület adhat mentességet, mivel a forgalom biztonsága érdekében 
közérdek is, hogy rendezett legyen a parkolás.  
 
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 kérelmezőnek engedélyezzük a közterületen történő kisebb átalakítást és a közterület használatot, és 
elfogadja a határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy 20 m2 közterület használatot engedélyezünk, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a közterület használat iránti kérelmet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

29/2016. (IV.12.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Matyóka Zseraldin kérelmére 
hozzájárul a Tolmács, Zarándok út 20. szám alatti ingatlan előtti 20 m2  közterület gépjármű 
tárolás céljára történő átalakításához, az ehhez szükséges munkálatok elvégzéséhez és az 
ingatlan tulajdonos használatában lévő személyszállító gépjárművek közterületen való, 
határozatlan időre szóló tárolásához.   
A Képviselő-testület támogatja, hogy a közlekedés biztonsága, mint közcél érdekében a 
kérelmező a közterület használat díjfizetése alól mentességben részesüljön. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
6. Napirend          Rétsági Extrém Nap támogatása iránti kérelem 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tavaly is ingyen odaadtuk a színpadot a rendezvényhez. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Akkor nem volt semmi gond? Rendben visszakaptuk a színpadot? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben volt minden, nem volt semmi gond velük. Készítünk egy molinót is az önkormányzat logójával, amit 
majd kiraknak a rendezvényen. Odaadjuk az idén is a színpadot? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Adjuk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
El is jönnek érte, csak az embereket kérték, akik föl tudják állítani. Most anyagi támogatást nem kértek. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó! 
 
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 színpadunkat ingyenesen a Magyar Alternatív Ifjúsági Szabadidő és Motorsport Club rendelkezésére bocsátjuk, 
támogatva ezzel az idén is megrendezésre kerülő Extrém Napot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Magyar Alternatív Ifjúsági Szabadidő és Motorsport Club rendezvényének 
támogatása iránti kérelmét, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

30/2016. (IV.12.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete testülete a Magyar Alternatív 
Ifjúsági Szabadidő és Motorsport Club Tolmács-Rétság (volt laktanya) területén 2016. 
május 28-án megrendezésre kerülő Extrém Nap rendezvényéhez az önkormányzat mobil 
színpadát térítésmentesen biztosítja.  
A támogatás feltétele, hogy a rendezvényen Tolmács Község Önkormányzatát, mint a 
rendezvény támogatóját megjelenítő molinó (reklámponyva) a nyilvánosság elé 
kihelyezésre kerül.  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Tolmács Község Önkormányzatát 
megjelenítő molinót elkészíttesse, melyen a tolmácsi címer, Tolmács Község 
Önkormányzatának megnevezése és az önkormányzat hivatalos honlapja, a 
www.tolmacs.hu kerül feltüntetésre. 
 
Határidő: 2016. május 28. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
7. Napirend          Teherautó vásárlás 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A startmunka programban terveztük a kisteherautó vásárlást, mivel szükségünk van rá, és ne kelljen mindig 
megkérni valakit, ha földet, vagy követ kell szállítanunk. Akkor körülnéztem a neten, és azt láttam, hogy 
körülbelül 1.000.000 forintért lehet venni. Ehhez 500.000 Ft támogatást kapunk, a másik felét nekünk kell állni. 
Megnyertük a startmunkát, be lehet szerezni a kisteher autót, amihez 500 ezer forint támogatást kapunk. 
Alaposabban is körülnéztünk a neten, és azt tapasztaltuk, hogy 1.000.000 forintért kívülről kicsicsázott autókat 
lehet ugyan venni, de a műszaki paramétereket nézve, nem túl jó autók. Mondtam több ismerősömnek, hogy 
nézzenek ők is szét, és ha találnak megfelelő állapotút, kedvező áron, szóljanak. Felhívtam azt az 
autókereskedést is, ahol vettük a kisbuszunkat, hogy van-e náluk esetleg ilyen kisteherautó? Volt náluk! Átküldte 
róla a képeket és az árát, ami 1.350.000 Ft. Sikerült beszélnem az előző tulajdonossal is – Nógrád megyei - aki 
elmondta, hogy milyen állapotban van az autó, és miket javíttatott rajta. Azt mondta, hogy nagyon jó autó, 
nyugodtan megvehetjük. 148.000 kilométer van benne, ácsok használták. Az Alpolgármester Úrral úgy 
döntöttünk, hogy vágjunk bele, ettől jobb autót nem fogunk kapni. Még kell a testület döntése, mert 350.000 Ft-
tal több önerő kell így hozzá, mint amit terveztünk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Kell ez az autó, hogy ne kelljen kuncsorognunk, ha valamit szállítani kell! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Nyertünk még döngölőre és úthengerre is pénzt a startmunka programon belül. Azokat is majd meg kell venni! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
De jó!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A vételáron felül még 57.000 Ft az átíratás, eredetiség vizsgálat, átnézik szervizben, biztosításkötés, amit a 
kereskedés elintéz. Úgy néz ki, hogy pénteken tudok érte menni. Körbe adom az autó fotóit, nézze meg 
mindenki! 
 
A képviselő-testület számítógépen megnézte a megvásárolni tervezett gépjárműről készült fotókat. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Hat szermélyes az autó. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Dupla fülkés, platós. 
 
Hámori Imréné képviselő 
De jó! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az emberek is beleférnek, mehetnek vele a helyszínre! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tényleg nagyon jó! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezekhez a munkálatokhoz fog is kelleni! Akár az útkarbantartáshoz, felújításhoz, akár az árkokhoz. A nagy 
teherautó leönti a követ az iskolaudvarba, és onnan mi folyamatos oda tudjuk vele szállítani, ahova kell! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor az adás-vételi szerződést aláírhatom? 
 
Csehek József képviselő 
Igen, igen! 
 
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 az előterjesztett adásvételi szerződés szerinti kisteherautót megvásároljuk, és az adásvételi szerződést 
aláírjam, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a kisteherautó vásárlás kérdését, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

31/2016. (IV.12.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tolmács Község 
Önkormányzata megvásárolja az ITD 586 forgalmi rendszámú, Citroen Jumper 
gépjárművet az Auto-Trade ’91 Kft-től 1.350.000 Ft vételáron, a startmunka programban e 
célra igényelt 500.000 Ft támogatás igénybe vételével, melyen felül a gépjármű vásárláshoz 
szükséges önerőt a képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 
biztosítja. A képviselő-testület  a vételáron felül a gépjármű vásárláshoz kapcsolódó egyéb 
költségek (pl. átírással járó költségek)  összegét – előre láthatóan 57.000 Ft – a 2016. évi 
költségvetésében biztosítja. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a gépjármű vásárláshoz szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye, és a gépjárművet az Önkormányzat részére megvásárolja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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8. Napirend          Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Valakinek van hozzászólása az Egyebek napirendben? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Mit lehet tenni azokkal, akik nem fizetik a szemétszállítási díjat? 
 
Torma Andrea jegyző 
A szolgáltató a NAV-hoz fordulhat a díj behajtása érdekében. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Van olyan, akinek a saját kertjében már egy szép nagy kazal van! Nincs a kukáján címke, és nem viszik el tőlük! 
Valamit kellene velük kezdeni! 
A temetőben volt kettő pad, ami mobil volt. Most csak egyet találtam!  
 
Csehek József képviselő 
A kannákat is ellopkodják! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezek a padok mindig be voltak rakva a ravatalozóba. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Kint hagyták! Van egy olyan fölvetés, hogy nem csináltatnánk-e padokat? Valami egyszerű, rögzítettet! Sokan 
mondták, hogy bizony a temetéseken jó lenne leülni. Általában már csak az idősek járnak a temetésekre is. 
 
Csehek József képviselő 
Meg kell nézni, hogy nem lett-e bezárva valamelyik kishelyiségbe! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tudjuk, hogy mikor lesz a temetés. Arra gondoltam, hogy a közmunkások rendezhetnék a padokat. Van 
sörpadunk, temetés előtt kivinnék, utána pedig behoznák. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Bocsánat, polgárőrségünk még van? 
 
Csehek József képviselő 
Én vagyok egyedül! Én járok reggelente a buszhoz! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem hiszem, hogy a temetéseknél kellene a polgárőrség. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem a temetésen, csak amíg oda érnek a hozzátartozók. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy-két padot lehetne csinálni, mert ha valaki csak látogatni megy ki a temetőbe, le tudna ülni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
De arra a célra van pad csinálva rönkből! Nem lehetne olyat csinálni még? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Maradjunk annyiban, hogy ezt még átbeszéljük, átgondoljuk, hogy milyen megoldás lenne a legjobb! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Rendben! 
Működnek a kameráink? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen! 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Gyakorlatilag, amikor a vasúttól ellopták a korlátot, akkor azt felvette! De meddig lehet visszanézni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A vebmestertől ezt meg kell kérdezni! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Csak azért kérdezem, ha nyomoznak a rendőrök, vissza tudják-e nézni a felvételeket?  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem három hónapot beszéltünk annak idején? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mutatták nekem, hogy hogyan lehet napokra visszamenőleg megnézni, de már nem tudom.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Mindegy, de ezt kérdezte a rendőrség! Húsvét hétfőn volt. Lehet, hogy nem is kell nekik a felvétel, mert volt 
kettő szemtanú, aki látta is! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kettő kamera még nem működik, még mindig van valami gond az ÉMÁSZ-szal. Majd megint rá fogok kérdezni, 
hogy hol tart a dolog!  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Rá is kell! Jobb volna, ha mind működne! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Aki elvitte, az elballagott a kamera előtt! 
Az óvoda szennyvíz rendszere kriminális! Próbáltuk kitisztítani, Pista telefonja bele is esett, alig bírta kihalászni! 
Nem tudom, hogy létezik-e olyan, hogy a női WC-be van egy kis szemetes edény, amibe a nők bizonyos 
napokon azt a bizonyos dolgot bele tudják tenni? Azt nem a WC-be kellene lehúzni! Persze, hogy folyton 
eldugul! 
Borzasztó megoldások vannak a tisztítóaknáknál is! Már én várom a legjobban, hogy megvalósuljon a 
szennyvízcsatorna! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez benne van az óvoda pályázatba? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nincs. A szennyvíz megoldás nincs. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezt a saját pénzünkből kell kigazdálkodni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A vizesblokkot valahogy beleillesztik majd a pályázatba. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
an szemetes az iskola női WC-jébe vagy nincs? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szemetes mindenhol van! Csak nem húzza le senki a WC-n! Az én időmben az is előfordult, hogy műanyag 
poharat húztak le a WC-n, és az dugította el a lefolyócsövet! Azzal a rendszerrel mindig gond volt, azt meg 
kellene nézni! 
 
Csehek József képviselő 
Az utóbbi időben tényleg nagyon sok baj van vele! Szerintem az út alatt átmenő cső lehet, hogy el van törve. Azt 
meg kellene nézni! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Valamit ki kell rá találni! 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Hívhatunk egy vállalkozót, aki szakszerűen kitisztítja! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt lehetne, hogy építünk egy szennyvíztárolót, ami 500.000 Ft, és ezt az összevisszaságot meg kell szűntetni. 
Ez lenne az egyik megoldást, de az igazi megoldás a szennyvízcsatorna lenne! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ahogy felemelték az akna tetejét, az széttört, most kell egy másikat csinálnunk holnap rá, mert jelenleg egy 
táblával van lefedve, ami veszélyes! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben, találunk erre a problémára is valami megoldást!  
 
Csehek József képviselő 
Többen szóltak, hogy a presszó előtti fölső út nagyon rossz állapotban van. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Miért? A főút az milyen? 
 
Csehek József képviselő 
Nagy gödrök vannak! Elmentem, megnéztem! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Meg kell nézni a Béke utcát, meg a többit, hogy azok  milyen rossz állapotban vannak! Az Arany János utcaiak 
is kérdezték már, hogy az az út mikor lesz már megcsinálva? Igaz, csak köves, de ahhoz képest jó állapotú! 
Fogunk hozatni követ amint meglesz a kisteherautó, és hordunk követ, ahová kell! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ennyit tudunk tenni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van ahol azt csinálták, hogy adjanak össze a lakók 100.000 Ft-ot és abból kijavítjuk! 
 
Csehek József képviselő 
Annak idején mi is fizettünk az út kiépítéséért! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A bekötőút felújításból lesz valami? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Beszéltem a közutasokkal, azt mondták, hogy be van adva rá a pályázat. Írtam róla a Kisbíróban is, azt mondták, 
hogy a megyei listán a másodikak vagyunk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Belátható időn belül elkészül? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Március elején adták be a pályázatot, legyen elbírálva valamikor félév múlva, és valamikor utána.  Én bízom 
benne, hogy őszre elkészül a felújítás. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Csak ne az legyen, hogy mínuszokban csinálják, és rögtön tönkre megy az új út! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Most kellene nekik ilyen időben négy műszakban dolgozni az útfelújításokon! 
 
 
További hozzászólás nem volt. 
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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. 

 
 
 

Dudásné Rudnai Krisztina 
képviselő 

 


