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Tolmács Község Önkormányzata Képvisel�-testületének 
 

10/2016. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2016. május 30-án 1730 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 
 
Ülés helye:  Faluház tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport u. 1. 

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc  polgármester 
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Csehek József képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
Meghívottként jelen vannak:  Kiss Zsófia mb. óvodavezető 
    Hajnis Károly Tolmács SE elnöke 
    Belovai Tamás Tolmács SE vezetőségi tag 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszöntöm a képviselőket és a vendégeket. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van, 
így az ülés határozatképes és azt megnyitom. 
Jegyzőkönyv hitelesítőként felkérem Dudásné Rudnai Krisztina képviselőt.  
 
A javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalja: 
 
Napirend 

 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Hajnis Ferenc polgármester 
 
1. Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, valamint a 

2016/2017. nevelési év előkészületeiről; a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási 
feladatok 

Előterjesztő és meghívott vendég: Kiss Zsófia megbízott óvodavezető 

2. Beszámoló a Sportegyesület 2015/2016. évi tevékenységéről és elszámolás a 2015. évi 
önkormányzati támogatással, 2016/2017. évi koncepció  

Előterjesztő és meghívott vendég: Hajnis Károly, Sportegyesület Elnöke 

3. Beszámoló a Tolmács Polgárőr Egyesület működéséről, Tolmács közbiztonsági helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, elszámolás az 
önkormányzat 2015. évi támogatásával  

Előterjesztő és meghívott vendég: Varsányi Péterné, a Polgárőr Egyesület Elnöke 
 

4. A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. 
évi beszámolója 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

5. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

6. Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló  
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

7. Útfelújítási pályázat  
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Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

8. Éves összesített közbeszerzési terv  
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

9. Medicopter Alapítvány támogatás iránti kérelme  
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

10. Tolmácsi Kisbagoly Óvoda óvodavezetői pályázat kiírása 
     Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

11.      Egyebek 

 
Napirend előtt 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A vidékfejlesztésre kiírt pályázaton a kastélyt szeretnénk felújítani, illetve az Egyház is pályázik a templom 
felújítására. A pályázatot benyújtottuk, és már le is zárták, mert kimerült a forrás. Várjuk az elbírálást. 
A TOP-os pályázatba az ipari part fejlesztésére benyújtottuk a pályázatot. Ebben a pályázatban, ha támogatást 
nyerünk, akkor elvileg őszre aláírható lesz a támogatási szerződés. 498 millió forint összegről van szó. 
Az energetikai pályázati lehetőségbe a hivatali épület az óvoda-iskola épület felújítását szeretnénk bevinni.  
Ennek most folyik az előkészítése, úgy néz ki, hogy a beadási határidőt ki fogják tolni egy hónappal. 
Így állnak jelenleg a pályázataink. Ami ezzel kapcsolatban szerződés szerinti elkötelezettségünk volt, a 
számlákat kifizettük, még szerencse, hogy volt miből! Van-e kérdés a testület részéről? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Sok gyerek jár az óvodánkba, kinőttük az óvodát! A kormánynak volt egy olyan kijelentése, hogy ahol szűkösek 
az óvodai férőhelyek, meg lehet majd oldani a bővítést egy rendkívüli támogatás keretében. Ennek majd utána 
kellene nézni, és egyben megcsinálni az energetikai korszerűsítéssel. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt az 1. napirendben megtárgyaljuk. Elmondom majd azt is, hogy miben egyeztünk meg az óvodavezetővel. 
Meg kapod rá a választ! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A válasz az lenne erre, hogy hogyan, milyen pénzből lehetne bővíteni az óvodát! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor elmondom most! Kértem az intézményvezetőt, hogy járjon utána a demográfiai előrejelzéseknek, azt 
mondta, hogy 1-2 évig marad még ez a létszám, utána visszaesik. Ha pályázni szeretnénk, akkor a kormány ezt 
fogja látni, hogy utána visszaesik. Nem hiszem, hogy eséllyel pályázhatunk óvodabővítésre, ha csak 1 év miatt 
lenne szükség a bővítésre. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
2-3 évnél tovább nem nagyon látunk, újból jöhet egy ilyen hullám a gyermeklétszámban! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehet, de Tolmács 4 pályázatot nyújt be az idén, szerintem a pénzek odaítélésénél ezt is számításba veszik. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület egyhangúan elfogadta a polgármester 
napirend előtti tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend  Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről,  
  valamint a 2016/2017. nevelési év előkészületeiről; a nyári szünetben elvégzendő  
  karbantartási, felújítási feladatok 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztést mindenki megkapta. Zsófi, van-e szóbeli kiegészítésed? 
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Kiss Zsófia mb. óvodavezető 
Nincs. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A képviselő-testületnek van-e kérdése? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Folytatnám, amit napirend előtt elkezdtem! Én a múltkor bementem az óvoda mosdójába, és ahhoz, hogy a 
bojlerhez hozzáférjek, el kellett volna két csapot zárnom, és a vége az lett, hogy a csapokat nem tudtam elzárni, 
megpróbáltam csőfogóval, és ott maradt a kezemben a csap! Ilyen állapotok vannak az óvodában! Nagyon 
elavult, régi ott minden! Minden toldozva, foldozva van! Jó volna megcsinálni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szeretném én is, azon vagyunk! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Részemről elfogadható a beszámoló. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Zsófi leírta, hogy az egy hónapos leállás alatt mit szeretne megcsináltatni. Ami égetően fontos, a kinti játékok! 
Próbáltunk új játszóeszközökre pályázni, de sajnos lecsúsztunk róla. Nyáron szerintem meg tudjuk csinálni azt, 
hogy úgy felújítjuk a jelenlegit, hogy az használható legyen. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
És a két csoportszoba közötti ajtó? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az nem nagy pénzösszeg, hogy megoldódjon! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A tűzvédelmet, munkavédelmet kötelezően meg kell csinálni, és elvileg a játszóeszközöket is! A színpad 
tetejének rendbe tételéről azt gondolom, hogy a színpadot én elbontatnám, ha nyerünk a kastély pályázatunkon. 
Van mobilszínpadunk, ami bármikor felállítható, ha rendezvény lesz az óvodába. 
 
Csehek József képviselő 
A közösségi házba is kijöhetnek, nem muszáj az udvaron tartani. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Veszélyes az a színpad ott! A gyerekek leeshetnek onnan, eltörik a kezüket vagy a lábukat! Majd, ha oda érünk, 
eldöntjük, mi legyen! 
A csoportszobák közé harmonika ajtót gondoltál vagy rendeset? 
 
Kiss Zsófia mb. óvodavezető 
Ami kivitelezhető! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Olyan kicsinek tűnik az az átjáró. Rendes ajtóméret az? 
 
Csehek József képviselő 
Igen. 
 
Kiss Zsófia mb. óvodavezető 
A csoportbontás miatt lenne fontos az ajtó. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Hogy ne hallják egymást, igaz? 
 
Kiss Zsófia mb. óvodavezető 
Igen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megoldható ez is! 
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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 
az óvoda beszámolóját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási 
tevékenységről, valamint a 2016/2017. nevelési év előkészületeiről; a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, 
felújítási feladatokról szóló beszámolót, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatot:  
 

42/2016. (V.30.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kiss Zsófia megbízott 
intézményvezető által készített, Tolmácsi Kisbagoly Óvoda működéséről, a nevelési és 
gazdálkodási tevékenységéről, valamint a 2016/2017. nevelési év előkészületeiről, a nyári 
szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatokról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   - 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van egy kérelem is az intézmény részéről, hogy a képviselő-testület engedélyezze, hogy az óvoda 20%-kal 
eltérjen a megengedett maximális létszámtól.  
 
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 engedélyezzük, hogy az óvoda a maximális csoportlétszámtól 20%-kal felfelé eltérjen, és elfogadja az erről 
szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az óvodai maximális csoportlétszámtól való eltérésre vonatkozó kérelmet, és 
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

43/2016. (V.30.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában 
működő Tolmácsi Kisbagoly Óvoda tekintetében – a várható csoportlétszámára való 
tekintettel - hozzájárul, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(továbbiakban: Nkt.) 25.§ (7) bekezdése alapján az Nkt. 4. mellékletében meghatározott 
maximális óvodai csoportlétszám, illetve a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda Alapító Okiratában 
rögzített maximális csoportlétszám a 2016/2017. nevelési évben 20 %-kal átléphető. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    - 

 
 
 
Kiss Zsófia mb. óvodavezető elköszönt, és távozott a testületi ülésről. 
 
 
 
2. Napirend  Beszámoló a Sportegyesület 2015/2016. évi tevékenységéről és elszámolás a 2015. évi  
  önkormányzati támogatással, 2016/2017. évi koncepció  
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az írásos beszámolóhoz van-e az elnök úrnak hozzáfűzni valója? 
 
Hajnis Károly Tolmács SE elnöke 
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Két kérés lenne részemről. Számíthatunk-e arra, hogy a patakot kotorni fogják géppel, vagy esetleg kézzel 
csináljuk meg ezen a nyáron? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nekünk most nincs tervbe véve a patakkotrás. 
 
Hajnis Károly Tolmács SE elnöke 
Ez lett volna az egyik kérésem, hogy jó lenne kikotortatni, de akkor megcsináljuk mi kézzel. A másik pedig, 
hogy segítséget szeretnék kérni a pályázatok figyeléséhez, mert nekem nincs rá lehetőségem. Nem tudom, hogy 
mire lehetne nekünk pályázni. A harmadik kérést Belovai Tamás elmondja. 
 
Belovai Tamás Tolmács SE vezetőségi tag 
Tisztelettel köszöntök mindenkit! A hátsó kapu mögötti részen nagy a fű és a gaz. Nem lehetne megkérni a 
tulajdonosát, hogy tegye rendbe azt a területet? Eltűnnek a labdák, kilyukadnak, satöbbi.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Annyit tudunk tenni, hogy az elnök úrral közösen írunk egy levelet a tulajdonosnak, amiben megkérjük, hogy 
takarítsa ki azt a területet. Külterületről van szó, abban mi nem tudunk intézkedni.   
 
Belovai Tamás Tolmács SE vezetőségi tag 
A múltkor a lakóház kerítésének csapódott a labda, és szétrobbant. Erre van megoldás a labdafogó háló. Lehetne 
vásárolni egy olcsóbb kivitelűt, és akkor nem számítana, hogy mekkora a fű mögötte. A megyében már több 
helyen van ilyen háló. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Vannak erre eszközbeszerzési pályázatok, de én azt nem vállalom föl, meg szerintem a képviselők sem, hogy 
utána nézzünk, mire tudnátok pályázni. Azt javaslom, hogy menjetek be a közösségi házba a Szilvihez, neki lesz 
annyi ideje, és sok mindennek utána is tud nézni! Kérjétek meg őt, hogy segítsen ebben! Sok pályázat van kiírva 
civil szervezeteknek. Egy labdafogó nem egy olcsó dolog, nem is a háló, hanem a tartója. 
Abban tudok még segíteni, hogy megnézzük, kié az a terület, és közösen írunk egy levelet a tulajdonosnak. 
 
Belovai Tamás Tolmács SE vezetőségi tag 
A másik probléma, hogy a kapu mögött ott van a röplabda pálya, és annak a hálóját is szét tudjuk rúgni egy 
erősebb lövéssel. Természetesen nem direkt, mert nem azt célozzuk, de előfordulhat. Ezért lenne nagyon jó egy 
labdafogó háló. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Keressétek meg a Szilvit – most úgy is szünet lesz a fociban – lehet, hogy találtok pályázati kiírást, és ha 
nyertek, meg lehet venni. Nem ígérem, hogy a költségvetésünkből most meg tudjuk valósítani. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szendehelyen is csináltak ilyet, meg lehetne kérdezni őket, hogy mennyibe került. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ott pályázatból csinálták a focipályával együtt. De utána kérdezünk! Ti pedig járjatok utána a pályázati 
lehetőségeknek! Az elszámolás megtörtént részedről Karcsi? Leadtad a hivatalban a számla másolatokat? 
 
Hajnis Károly Tolmács SE elnöke 
Igen, lemásolták a számlákat! 
Lesz egy idényzáró bankettünk két hét múlva szombaton, arra szeretném meghívni a polgármester és a 
képviselő-testületet. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Akkor lesz az óvodába a zsibvásár! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ne szervezzétek ugyanarra az időpontra! 
 
Hajnis Károly Tolmács SE elnöke 
Jó, akkor egyeztetünk, végül is csúsztathatjuk egy hetet. 
 
Belovai Tamás Tolmács SE vezetőségi tag 
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Leegyeztetjük a tagokkal, és áttesszük másik időpontra. Szeretettel várunk majd mindenkit! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Köszönjük! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
Tolmács Sportegyesület beszámolóját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Sportegyesület 2015/2016. évi tevékenységéről és elszámolás a 2015. évi 
önkormányzati támogatással, illetve a 2016/2017. évi koncepcióról szóló beszámolót, és 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

44/2016. (V.30.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmács Sportegyesület 
2015/2016. idény alatti sportegyesületi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
A képviselő-testület elfogadja a 2015. évi gazdálkodásról és az önkormányzati támogatás 
felhasználásáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   - 

 
 
 
Hajnis Károly Tolmács SE elnöke és Belovai Tamás Tolmács SE vezetőségi tag elköszönt, és távozott a testületi 
ülésről. 
 
 
 
3. Napirend  Beszámoló a Tolmács Polgárőr Egyesület működéséről, Tolmács közbiztonsági hely- 

zetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos felada-
tokról, elszámolás az önkormányzat 2015. évi támogatásával 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Beszámolót nem kaptunk a polgárőrségtől, de ma kaptam egy e-mail-t, amit tovább is küldtem nektek. Józsi, Te 
olvastad? 
 
Csehek József képviselő 
Nem, majd elolvasom. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Te is meg vagy benne nevezve! 
 
Csehek József képviselő 
Én már nem foglalkozok a Polgárőr Egyesülettel, több mint egy éve! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért ez nem úgy van, hogy az elnök egy nekem küldött e-mailben lemondhat! 
 
Csehek József képviselő 
A közgyűlés előtt mondhat le! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Azért a tavalyi évről szóló beszámolót meg kell csinálnia! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
27.000 Ft mínuszuk van, azt írta! 
 
Csehek József képviselő 
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Ez így van, pontosan. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az a kérdésem, hogy most mi legyen? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Beszámolót nem tudunk elfogadni, mert nincs! Jog szerint járjanak el! A bíróság felé is kell teljesíteni dolgokat, 
a bíróság is fog feléjük intézkedni! Jog szerinti eljárással fejezze be a pályafutását! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Józsi, a levélből Neked is adunk egy példányt, benyújtod az elnökségnek? Te is elnökségi tag vagy! 
 
Csehek József képviselő 
Pénzügyes voltam, de már több mint egy éve nem nyúltam a polgárőrség pénzéhez! Meg is büntették az 
egyesületet! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nincs beszámoló, nem tudunk mit elfogadni! Írok egy levelet ezzel kapcsolatban, hogy számoljanak el a tavalyi 
támogatással, és eljuttatjuk az elnöknek, illetve a vezetőségnek. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a polgármesterrel. 
 
 
 
4. Napirend  A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltó-pa- 
  rancsnokság 2015. évi beszámolója 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A beszámolóba sok minden benne van. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Javaslom, fogadjuk el mind a két 
beszámolót! 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi beszámolóját, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2015. évi beszámolóját, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatot:  
 

45/2016. (V.30.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Balassagyarmati 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  - 

 
 
 
5. Napirend         Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló  
                beszámoló 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény, hozzászólás? 
 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló beszámolót, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő határozatot:  
 

46/2016. (V.30.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  - 

 
 
 
6. Napirend          Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Még működünk! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
 

Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi szociális ellátásairól szóló beszámolót, és 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

47/2016. (V.30.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2015. 
évi szociális ellátásairól szóló beszámolót. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  - 

 
 
 
7. Napirend          Útfelújítási pályázat 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tavaly is ki volt írva ez a pályázat, akkor is próbálkoztunk, és a megyéből csak egy útfelújítási pályázat nyert. 
Sajnos most sem látok sok esélyt arra, hogy nyerjünk, de úgy gondolom, meg kell próbálnunk.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nyújtsuk be! 
 
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 a Sport utca és a Virág utca felújítására benyújtsuk a pályázatot, és elfogadja az erről szóló határozati 
javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő-testület megtárgyalta az útfelújítási pályázati lehetőséget, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

48/2016. (V.30.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt 
be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 
közösen hirdetett pályázatára a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra, azon belül a c) Belterületi utak, járdák, 
hidak felújítása pályázati alcélra, az alábbiak szerint. 
 
- A megvalósítási helyszín:  

 2657 Tolmács, Sport utca, 86 hrsz. 
 2657 Tolmács, Tavasz utca, 256 hrsz.  

- A projekt megnevezése: „Tolmács Sport utca és Tavasz utca útfelújítása” 
- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: nettó 13.582.207 Ft, bruttó 

17.249.403 Ft. 
- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 15 %-a, bruttó 2.587.410 Ft. 
- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás. 
- Az igényelt támogatás összege: bruttó 14.561.993 Ft. 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti és biztosítja. 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a pályázat határidőben történő benyújtásáról. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, 2016. június 2-ig 
 
 

 
8. Napirend          Éves összesített közbeszerzési terv 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel? 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 

Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
éves összesített közbeszerzési tervről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az éves összesített közbeszerzési tervet, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

49/2016. (V.30.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évre 
vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervét az alábbiak szerint határozza meg: 

 
Időbeli ütemezés  

 
Tervezett közbeszerzés 

tárgya, mennyisége 

 
 
 

Tervezett eljárás típus 

az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzési 

eljárás 
lefolytatásának 

időpontja 

a szerződés 
teljesítésének 

várható 
időtartama 

 
 

Egyéb megjegyzés 
 

Ipari park kialakítása Kbt. Harmadik rész, 
Kbt. 113.§-a alapján  

2016. IV. negyedév  
2017-2018. 

Tájékoztatással 
meghirdetett nemzeti 
eljárás 
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Kastély külső felújítása Kbt. Harmadik rész, 
Kbt. 115.§-a alapján 

2016. IV. negyedév  
2017. 

4 ajánlattevő közvetlen 
meghívásával induló 
közbeszerzési eljárás 

Óvoda-iskola, 
önkormányzati hivatal 
energetikai célú 
felújítása 

Kbt. Harmadik rész, 
Kbt. 115.§-a alapján 

2016. IV. negyedév  
2017. 

4 ajánlattevő közvetlen 
meghívásával induló 
közbeszerzési eljárás 

 
Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik, a közbeszerzési 
tervet módosítani kell az erre vonatkozó igény, vagy változás felmerülésekor. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:   polgármester, jegyző 

 
 
 
9. Napirend          Medicopter Alapítvány támogatás iránti kérelme 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény, javaslat? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Sokallom az 500.000 Ft-ot! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Járnak Tolmácsra? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy esetről tudok, amikor segítettek. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Egyszer voltak itt, de egyébként? Nem tudom, hogy ez hogy működik! Egyszer csak megtalálnak minket, mint 
önkormányzatot, és kérnek támogatást? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Na de 500.000 Ft-ot?! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az a készülék is horribilis összeg! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt mondom, hogy a pályázatoknál annyi önerőt bevállaltunk, hogy most nem tudunk 500.000 Ft támogatást 
adni. De ez csak az én véleményem! Javaslom, adjunk 10-20 ezer forintot. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szökő évente egyszer jönnek hozzánk menteni, akkor adjunk inkább olyannak, aki naponta jön! Akár egy 
mentőszolgálatnak, vagy betegszállítónak. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt javaslom, hogy adjunk 20.000 Ft-ot! Van-e más javaslat? 
 
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 20.000 forinttal támogassuk a Medicopter Alapítvány eszközbeszerzéshez kért támogatás iránti kérelmét, 
és 20.000 Ft összegű támogatással elfogadja az előterjesztett „A” változatú határozati javaslatot, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő-testület megtárgyalta a Medicopter Alapítvány támogatás iránti kérelmét, és 3 igen szavazattal, 1 
nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

50/2016. (V.30.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány (1088 
Budapest, Rákóczi út 51.) 1 db ZOLL X Series defibrillátor-monitor és tartozékainak 
megvásárlásának támogatására irányuló kérelmét megtárgyalta és az államháztartáson 
kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről szóló 13/2013. (IX.18.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint 20.000 Ft összegben támogatja.  
A támogatás utólagos elszámolás mellett a támogatott részére átutalással kerül kifizetésre. 
A támogatás utalása egy összegben történik. 
A támogatás felhasználásának határideje: 2016. december 31.  
A támogatás felhasználásának a hivatkozott önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti 
elszámolási határideje: 2017. január 31. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatásra vonatkozó, az e 
határozatnak megfelelő támogatási megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: kérelmező értesítése azonnal, további intézkedés szükség szerint 
Felelős: polgármester 

 
 
 
10. Napirend          Tolmácsi Kisbagoly Óvoda óvodavezetői pályázat kiírása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy kicsit megcsúsztunk a pályázat kiírásával. Kérdés, vélemény ehhez? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Úgy látom, a szakértői bizottság ugyan azokból állna, mint tavaly. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Tavaly nem volt mit véleményezniük, mivel nem érkezett pályázat az állásra. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy az óvodavezetői állást az előterjesztett pályázati felhívás szerint megpályáztassuk, és elfogadja az erről 
szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda óvodavezetői pályázat kiírását, és 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

51/2016. (V.30.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tolmácsi 
Kisbagoly Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó magasabb vezetői 
pályázatot az előterjesztettek szerint, jelen határozat mellékletét képező tartalommal kiírja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon. 
 
A képviselő-testület a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására 
beérkező pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza 
meg: 

Halász Magdolna óvodapedagógus 
Hámori Imréné óvodapedagógus 
Laszkovszkiné Homolya Zsuzsanna óvodapedagógus 

A képviselő-testület megbízza a bizottságot, hogy a pályázati határidőt követően a 
pályázókat hallgassa meg, majd a bizottság a meghallgatás alapján kialakított véleményét – 
a döntés segítése céljából – foglalja írásba és terjessze a képviselő-testület elé. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szakértői munka ellátásáért 
megbízási szerződést kössön és a felkért szakértőkkel való megegyezésnek megfelelően, 
amennyiben szükséges, megbízási díjat fizessen ki. 
 
Határidő: pályázat kiírása: azonnal; döntés: 2016. július 31-ig 
Felelős: polgármester 

 
 
 
11. Napirend          Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Érkezett egy kérelem Szlezák Máriától földterület bérlésére. Ezzel kapcsolatban most szeretném tájékoztatni a 
képviselő-testületet, hogy azt a földeket, amit én és Bubori István béreltünk, az idéntől, január 1-től nem 
béreljük, tehát ismét bérbe lehet adni. Ezeket a földeket, illetve minden ilyen közt bérelni szeretne Szlezák 
Mária, mert a lovainak kell a széna. A bérelni kívánt területek: 2 helyrajzi számú Sziluska utca 41. szám alatti, 
2173 m2 nagyságú területet, 329 helyrajzi szám, Béke utcában található 2545 m2 nagyságú területet, 389 
helyrajzi szám, természetben a Béke utcában található 1361 m2 nagyságú területet, 406 helyrajzi szám, 
természetben a Sziluska utcában található 1557 m2 nagyságú területet, 418 helyrajzi szám, természetben a 
Sziluska utcában található 1196 m2 nagyságú területet. Javasoltam neki még egy területet, de azt mondta, hogy 
az tele van kővel. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
De csak úgy adjuk bérbe, hogy ne hagyja nagyra megnőni a füvet! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szénának csak úgy jó! Szerintem adjuk oda. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ilyenkor nem kell megmondanunk, hogy mennyi időközönként köteles levágni a füvet? Nehogy parlagfű, meg 
ilyenek legyenek rajta! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Július 1-ig mindenkinek le kell egyszer kaszálni! A kaszálót háromszor szokták vágni. Van a tavaszi kaszálás, a 
nyári és a harmadik kaszálás ősszel. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
1 Ft/m2 áron adtuk korábban bérbe az ilyen önkormányzati területeket, szerintem 1 évre adjuk bérbe és majd 
látjuk, hogy mi legyen a továbbiakban. Vélemény? 
 
Torma Andrea jegyző 
Ezek a területek nem mezőgazdasági területek? Mert a mezőgazdasági területek bérbeadására speciális szabályok 
és eljárás vonatkozik. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, ezek kivett területek. 
 
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 Szlezák Mária részére 1 évre bérbe adjuk az általa igényelt önkormányzati belterületket 1 Ft/m2 bérleti 
díjért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta Szlezák Mária önkormányzati területek bérbevételére vonatkozó kérelmét, és 
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 
 

52/2016. (V.30.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát 
képező Tolmács  
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• 2 helyrajzi számú, természetben a Sziluska utca 41. szám alatti, 2173 m2 nagyságú 
beépítetlen területet,   

• 329 helyrajzi számú, természetben a Béke utcában található 2545 m2 nagyságú 
közút megnevezésű területet, 

• 389 helyrajzi számú, természetben a Béke utcában található 1361 m2 nagyságú 
közút megnevezésű területet, 

• 406 helyrajzi számú, természetben a Sziluska utcában található 1557 m2 nagyságú 
beépítetlen terület megnevezésű területet, 

• 418 helyrajzi számú, természetben a Sziluska utcában található 1196 m2 nagyságú 
közút megnevezésű területet, 

2016. június 1-jétől 1 év időtartamra bérbe adja Szlezák Mária 2657 Tolmács, Kovács Géza 
tér 6. szám alatti lakos részére.  
A bérleti díj évi 1 Ft/m2, melyet bérlőnek egy összegben, legkésőbb 2016. július 31-ig kell 
megfizetni az Önkormányzat által kiállított számla alapján. 
A bérlet feltétele, hogy a bérlő a bérelt területeket köteles a jó gazda gondosságával tisztán, 
rendben tartani, gondozni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A falunap szervezése hogy áll? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerveződik. Egy biztosat tudok, hogy azok a fiatalok jönnek fellépni, akik tavaly az idősek napján is itt voltak. 
40 perces operett műsort adnak elő, és egy órás 20 perces rock end roll partit. Ha jól emlékeszem, 130.000 Ft 
lesz kiszállással együtt. Jakus Szilvia rendezvényszervező és IKSZT vezető szervezi a falunapot, Ő állítja össze a 
programot velem egyeztetve. Vacsora is lesz, ahogy szokott. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én is javasoltam Szilvinek a két pataki hölgyet, azok is színvonalas műsort produkálnak. Nem tudom, hogy az 
eszében van-e még? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az jó lesz majd az idősek napjára. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én falunapra is gondolom, van nekik repertoár, kétszer nem ismételnek meg semmit. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Este tűzzsonglőrök lesznek.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A fiatalok szervezik a sportnapot, jól láttam? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Majd még paintballt is szeretnének, annak majd utána érdeklődök, ezt kérték tőlem. 
Van még egy támogatás iránti kérelem, melyet Jakus Szilvia nyújtott be, a megrendezendő óvodás zsibvásár 
megszervezéséhez 20.000 Ft támogatást szeretnének kapni. 
 
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 Jakus Szilvia kérelmét támogassuk, és az óvodai zsibvásár részére 20 ezer forint összegben beszerzést 
vállal az önkormányzat, olyan dolgokat, amikre szükség van a zsibvásárhoz, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az óvodai jótékonysági zsibvásár támogatására benyújtott szülői kérelmet, és 
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

53/2016. (V.30.) Képviselő – testületi határozat  
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Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete Jakus Szilvia (2657 Tolmács, Zarándok 
út 19.) által benyújtott kérelem alapján az óvodai szülői munkaközösség által 2016. június 
11-én megrendezésre kerülő, a tolmácsi óvodások részére szervezett jótékonysági zsibvásár 
megrendezését 20.000 Ft összegben támogatja úgy, hogy a rendezvényhez szükséges dologi 
kiadásokból (pl. főzési alapanyagok, dekorációs alapanyagok, műsor) 20.000 Ft összegig az 
Önkormányzat nevére és címére szóló számlára megvásárolható, melyet Tolmács Község 
Önkormányzata az önkormányzat 2016. évi költségevetése terhére saját forrásból biztosít. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a közösségi ház vezetőjét a támogatási 
összegnek megfelelő, a rendezvényhez szükséges beszerzések koordinálásával, a képviselő-
testületi határozat végrehajtásával, a beszerzések megvalósításával. 
 
Határidő: 2016. június 11. 
Felelős: Hajnis Ferenc polgármester és Jakus Szilvia Közösségi Ház vezetője 

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

 
 
 

Dudásné Rudnai Krisztina 
képviselő 

 


