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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

11/2016. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
Készült: 2016. július 12-én 1730 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről 

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

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc  polgármester 
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Csehek József képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
 Hámori Imréné képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
Meghívottként jelen van: Varsányi Péterné Tolmácsi Polgárőr Egyesület elnöke 
 
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 hitelesítőnek felkérem Hámori Imréné képviselőt.  

A jegyzőkönyv hitelesítő személyére vonatkozó javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan 
elfogadta. 

Hajnis Ferenc polgármester 
Javaslom, hogy 7. napirendként tárgyaljuk meg az„Egyebek”-et. 

A képviselő-testület a meghívóban javasolt napirendet egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
Napirend 

 

1. A helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

3. Iskoláztatási támogatás nyújtása  
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
4. A Tolmács Polgárőr Egyesület elszámolása az önkormányzat 2015. évi támogatásával  

Előterjesztő Varsányi Péterné, a Polgárőr Egyesület Elnöke 
 

5. Vadászati joggal kapcsolatos ügyekben önkormányzati földtulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó 
meghatalmazás 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
6. Települési értéktár létrehozása – pályázati lehetőség 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
7. Egyebek 
 
 
 
1. Napirend        A helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e valakinek hozzászólása a rendelet tervezethez? Kérdés, vélemény, javaslat? 
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Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati 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 7/2016. (VII.13.) 
önkormányzati rendelete 

 
a helyi gyermekvédelmi ellátásokról   

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
2. Napirend       Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztésben, hogy minden helyre állt a Zöld Híd Régiónál, továbbra is ellátják a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, és azért kell módosítani a szerződést, mert a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság fogja beszedni ezután 
a szemétszállítási díjakat, és a díjat ez a szervezet fogja szétosztani a hulladékgazdálkodók között. Magyarul 
állami kézbe került ez a közszolgáltatás is. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nálunk gyakorlatilag semmi gond nem volt a szemétszállítással, minden úgy maradt, ahogy már megszoktuk. A 
szerződésben minden ugyanaz maradt, csak a pénz beszedése nem az ő feladatuk lesz. A szolgáltatás nem 
változik. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy az előterjesztett hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést elfogadjuk, és a testület felhatalmaz az 
aláírásra, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a módosítással egységes szerkezetbe foglalt hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő határozatot:  
 

54/2016. (VII.12.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a 
2013. január elsejével Tolmács Község Önkormányzata, mint Igénylő Tagönkormányzat, az 
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás, mint Megbízó, és a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., mint Közszolgáltató között létrejött, a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően módosított, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 
előterjesztett hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tervezetet.  
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztett, hatályos 
jogszabályoknak megfelelően módosított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
 
 
 
3. Napirend       Iskoláztatási támogatás nyújtása 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztéshez kapcsolódóan van-e kérdés, vélemény, javaslat? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A határozati javaslatban úgy látom, duplájára emelkedett az összeg. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez az én javaslatom, lehet emelni is és csökkenteni is rajta! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Örülök, hogy javasoltad az emelést! Ha van rá keret, tudunk emelni, akkor tegyük meg, mert nagyok az 
iskolakezdés költségei. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jobb irányba tartunk, mint tavaly! Emeljük meg az összeget az előterjesztett javaslat szerint! 
 
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 iskoláztatási támogatást nyújtsunk a tolmácsi óvodás is iskolás gyerekek szülei részére a határozati 
javaslatban szereplő összegekkel, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a 2016. évi iskoláztatási támogatás összegét, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

55/2016. (VII.12.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében az egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás együttes előirányzatán 
belül fedezetet biztosít a beiskolázási támogatás kiadásaira. 
A képviselő-testület a Tolmács községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
és életvitelszerűen Tolmács településen élő óvodás, általános iskolai, középiskolai oktatási 
intézmény nappali tagozatán tanulói jogviszonyban állók, illetve kiskorúak esetén a szülő 
részére a beiskolázással kapcsolatos kiadások enyhítésére beiskolázási támogatást nyújt a 
következők szerint:  

− óvodás gyermeket nevelő szülő részére gyermekenként egyszeri 4.000 Ft; 
− az általános iskolai oktatásban (1-8. évfolyamon) részt vevő tanulót nevelő szülő 

részére gyermekenként egyszeri 6.000 Ft; 
− szak-és középiskola nappali tagozatos oktatásban (9-12. évfolyamon) részt vevő 

tanulót nevelő szülő részére gyermekenként egyszeri 8.000 Ft 
beiskolázási támogatást nyújt.  

A beiskolázási támogatást 2016. szeptember 30-ig lehet kérelmezni az önkormányzati 
hivatalban, a tanulói jogviszony igazolásával. A megállapított támogatás 2016. október 31-
ig kerül kifizetésre az önkormányzat pénztárában. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beiskolázási támogatással kapcsolatos 
hatáskör gyakorlására, valamint a támogatás kifizetésére. 
 
Határidő:  2016. október 31.  
Felelős: polgármester 

 
 
 
 
 
4. Napirend      A Tolmács Polgárőr Egyesület elszámolása az önkormányzat 2015. évi támogatásával 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Amennyiben a képviselők részéről kérdés, vélemény merül fel, felkérem Varsányi Péterné polgárőr elnököt, 
hogy legyen szíves azokra válaszolni! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A benyújtott bankszámla kivonatokból hiányoznak az I. féléviek. 
 
Varsányi Péterné Tolmácsi Polgárőr Egyesület elnöke 
Csak azokat csatoltam, amiken kiadások voltak. A többin nincs kiadás. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha ezeket a számlákat egy pénzügyi szakember megnézte és elfogadta, akkor az én részemről nincs ellene 
kifogás. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
17.000 forinttal nem tudnak elszámolni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azok a számlavezetési díjak? 
 
Varsányi Péterné Tolmácsi Polgárőr Egyesület elnöke 
Nem. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Légy szíves mond el a képviselő-testületnek, miért hiányoznak bizonylatok! 
 
Varsányi Péterné Tolmácsi Polgárőr Egyesület elnöke 
A mobil telefon feltöltésről nem tudtak a postán számlát adni. Ennek utána lehet nézni, nem fogok hazudni! A 
vendéglátóhelyen sem tudtak számlát írni, mert a tulaj beteg volt, utána meg el lett felejtve. Ezekből tevődik 
össze ez az összeg. Hogy ha kell, kifizetem, mert ez az én gondatlanságom volt. 
A másik, amiről a Feri és a Józsi beszél folyamatosan, hogy a 8. hónapban elfogyott a pénz, és innentől fogva 
folyamatosan küldözgetik nekem az értesítéseket a számlánkon lévő tartozásról. Én nem sikkasztottam el a 
pénzt, és ezt hallom vissza! Ezt kikérem magamnak! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Erről nincs szó! Tehát tartozás az önkormányzat felé a 17.000 Ft, és a bank felé a bankköltségek? 
 
Varsányi Péterné Tolmácsi Polgárőr Egyesület elnöke 
A papír a Józsinál van, én azt nem tudom. 
 
Csehek József képviselő 
Nekem adták oda! Tessék! Már azóta több lehet! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez több mint 27.000 Ft! 
 
Varsányi Péterné Tolmácsi Polgárőr Egyesület elnöke 
Mivel nincs bevételünk, nincs rajta pénz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérem a képviselő-testület véleményét, de nem hiszem, hogy nekünk most a bankköltséggel kellene 
foglalkoznunk. A bank a polgárőrség ügye! Úgy tudom, hogy a polgárőrség megszűnőben van, így van? 
 
Varsányi Péterné Tolmácsi Polgárőr Egyesület elnöke 
Nem tudom, én lemondtam az elnökségről. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nekem nem jön ki az összeg! 7. hó 31-től van kivonatunk, és azon - 4.000 Ft van, hogy lett ebből 28.000 Ft? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én banki költségekkel most nem kívánok foglalkozni. Én azzal kívánok foglalkozni, amit az önkormányzat adott 
támogatást a polgárőrségnek. Felénk azzal kell elszámolniuk. Ha a polgárőr közgyűlés kimondja a feloszlatást, 
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akkor megszűnik a szervezet, és onnantól kezdve, hogy mi lesz a banki költséggel, nem tudom. Mi van az alapító 
okiratban? Ki felel a tartozásért?  
 
Varsányi Péterné Tolmácsi Polgárőr Egyesület elnöke 
Nem tudom.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Majd a bank lenyeli. Én úgy gondolom, hogy magánszemélyen nem követelhetik! 
 
Varsányi Péterné Tolmácsi Polgárőr Egyesület elnöke 
Az értesítések az én címemre jönnek, a felszólítások az én nevemre és címemre jönnek, nem a Sport utca 1-re! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A polgárőr egyesület ide van bejegyezve, de az önkormányzat nem kötött a bankkal szerződést a polgárőrség 
nevében, azt annak idején Rudi bácsi kötötte az Egyesület nevében. Az alapító okiratban nincs olyan, hogy a 
vezetők vagy a tagok felelnek a tartozásokért? Ezt én nem tudom, nem láttam az alapító okiratot! Én ezzel most 
nem akarok foglalkozni, a 17.000 Ft-tal kell felénk elszámolni. Ez az én véleményem, de mondjátok el Ti is a 
véleményeteket! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szerintem fogadjuk el, mert tudjuk, hogy hogy működik helyben a számlaadás! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Be lehet valakin hajtani ezt az összeget? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kin akarod behajtani? 
 
Varsányi Péterné Tolmácsi Polgárőr Egyesület elnöke 
Nem értek annyira a banki dolgokhoz, de egy idő után átadják behajtásra a tartozást és azoknál is szépen 
kamatozik az összeg. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha megszűnik a polgárőr egyesült, akkor nem lesz jogutódja. Bár nem tudom, mi a jogi helyzet ilyen esetben. 
 
Torma Andrea jegyző  
A tárgyi eszközökön tudnak esetleg behajtást eszközölni, mert úgy tudom, az Egyesületnek van némi vagyona. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Erről jut eszembe, hogy itt van egy másik nagy gond is! A pályázatok kapcsán van fenntartási kötelezettség! Azt 
is meg kell tudni, hogy mi van akkor, ha megszűnik az egyesület! Kerékpárok, laptopok, kordonok lettek 
beszerezve pályázati pénzből! 
 
Varsányi Péterné Tolmácsi Polgárőr Egyesület elnöke 
A sportegyesület pályázott azokra, nem mi! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De van olyan pályázat, aminél még nem telt le az öt év és a polgárőrség pályázott, például a laptop és nyomtató. 
 
Varsányi Péterné Tolmácsi Polgárőr Egyesület elnöke 
Azok még a Rudi bácsi idejéből vannak!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Itt vannak a térfigyelő kamerák is! 
 
Varsányi Péterné Tolmácsi Polgárőr Egyesület elnöke 
Igen, csak az van! 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha megszüntetitek az egyesületet, nézd meg az alapító okiratban, hogy kire milyen felelősség hárul! 
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Varsányi Péterné Tolmácsi Polgárőr Egyesület elnöke 
Minden irat itt van fönt a könyvtárban! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt meg kell tudni, hogy amennyiben megszűnik az egyesület, mi van az eszközökkel, mi lesz velük? 
 
Torma Andrea jegyző  
Meg kell nézni a támogatási szerződést is, hogy abban írnak-e valamit megszűnés esetére. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Lehet, hogy kellene egy elnököt találni, aki átveszi az egyesület irányítását! 
 
Csehek József képviselő 
Nem akarja senki vállalni! 
 
Torma Andrea jegyző  
Ha nem szűnik meg, mi fogjuk évekig finanszírozni a bankköltségeket? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Lehet, hogy jobban járnánk, ha fizetnénk a bankköltségeket havonta. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem lesz ember, aki ezt csinálni fogja! Addig, amíg közösen lehetett járni eszem-iszomra, addig voltak 
jelentkezők, de amikor dolgozni kellene, nincsenek! 
 
Varsányi Péterné Tolmácsi Polgárőr Egyesület elnöke 
Egy egyesület arról szól, hogy közösen végezzük a feladatokat, de mindenki látta, hogy amikor biztosítani kellett 
egy rendezvényen, csak mi voltunk itt. Az utolsó pillanatban szóltak, hogy nem tudnak jönni, és nekem kellett 
beugranom. Az utóbbi időben a gyűléseken is öten, ha megjelentünk! Hiába hívtam a tagokat, nem voltunk 
szavazóképesek! Már megértem Rudi bácsit is, hogy mennyit dolgozott a polgárőrökkel! Aki ezt még nem 
próbálta, az nem tudja, hogy ez mivel jár! Azt a megaláztatást sem érdemeltem meg, ahogyan néznek rám és 
beszélnek rólam! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most mi legyen a döntés az önkormányzati támogatással történő elszámolásról? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nekem az a javaslatom, hogy a 17.000 forint felhasználását a szóban elmondottak szerint fogadja el az 
önkormányzat! Fogadjuk el a beszámolót! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A további dolgokat pedig rendezze le a polgárőrség! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Úgy van, meg az utána jövő fölsőbb szervek! Van nekik megyei és országos szervezetük is, ott - gondolom -
vannak jogászok, meg egyebek, akik értenek ezekhez a dolgokhoz. Nem ők az egyetlen egyesület, ami 
megszűnik! 
 
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 tolmácsi Polgárőr Egyesület 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót és 
elszámolást elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a polgárőrség beszámolóját és elszámolását, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 
 
 

56/2016. (VII.12.) Képviselő – testületi határozat  
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Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmács Polgárőr Egyesület 
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
A képviselő-testület a Polgárőr Egyesület által benyújtott dokumentumok és a szóbeli 
kiegészítés szerint elfogadja a 2015. évi gazdálkodásról és a 2015. évi önkormányzati 
támogatás felhasználásáról szóló elszámolást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
 
Varsányi Péterné Tolmácsi Polgárőr Egyesület elnöke elköszönt és távozott a testületi ülésről. 
 
 
 
5. Napirend      Vadászati joggal kapcsolatos ügyekben önkormányzati földtulajdonosi jogok  
              gyakorlására vonatkozó meghatalmazás 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Drajkó Endre tolmácsi lakos kérte, hogy az önkormányzati földterületek tekintetében a vadászati joggal 
kapcsolatos ülésen Ő rendelkezhessen a szavazati joggal, és erre adjunk részére meghatalmazást. Olvastátok az 
előterjesztést. A vadászati jog után az önkormányzatunk éves szinten 6.000 – 7.000 Ft bérleti díjat kap. Ezt a 
pénzt ez után is meg fogjuk kapni, de eddig a jegyző képviselte az önkormányzatot, ez most megszűnt, és a 
képviseletre meghatalmazhatunk valakit.  
A vadásztársaságnak új elnöke lett, akivel már találkoztam is, és felajánlott a falunapra két vaddisznót. Nem is ez 
a lényeg, hanem, hogy adjuk-e a vadászati jogot Drajkó Endrének vagy nem adjuk? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jelent ez valamilyen változást egyébként? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Annyit – mivel ő vadász - hogy valószínűleg a vadászok érdekeit is képviselni fogja. Eddig a jegyző képviselte 
azokat, akik nem voltak jelen az ülésen. 
 
Torma Andrea jegyző 
Általában olyan előterjesztések kerültek a földtulajdonosok elé az ülésen, amiben már előzőleg egyezség 
született a főbb földtulajdonosok és a vadásztársaság között, annál is inkább, mert a vadászok között nagyon sok 
földtulajdonos van, a vadásztársaság tagjai rendelkeztek a földterületek elég nagy részére jutó szavazati joggal. 
Arról nem is beszélve, hogy az önkormányzatnak – láthattátok az előterjesztésben is - nagyon minimális 
szavazati joga van, érdemben szinte semmit nem jelent. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Annyit fűznék ehhez, hogy én is odaadtam a Drajkó Endrének az erdőterületem után járó jogot. Semmilyen 
előnnyel nem jár számunkra. 
 
Torma Andrea jegyző 
Úgy tudom, hogy ha egy vadásztársasági tag meghatározott nagyságú földterület szavazati jogával rendelkezik, 
akkor kevesebb tagdíjat kell fizetnie, vagy legalábbis valamilyen kedvezményben részesül a vadásztársaságtól. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nekünk semmi hátrányunk nem származik belőle, és még vaddisznókat is kapunk. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy az önkormányzati földterületek után járó vadászati joggal kapcsolatos szavazati jogot átruházzuk Drajkó 
Endre tolmácsi lakosra, és aki elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta Drajkó Endre kérelmét, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

57/2016. (VII.12.) Képviselő – testületi határozat  
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Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában kapott felhatalmazás 
alapján, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. 
törvényben rögzített vadászati joghoz kapcsolódó tulajdonosi közösségben, a vadászati 
bérleti konstrukcióval, bérleti joggal kapcsolatos elszámolások, illetve a 2017. februárjában 
a Lókosvölgye Földtulajdonosi Közösség és a Vadásztársaság között létrejövő új bérleti 
szerződés megkötése ügyében a földtulajdonosi gyűléseken Tolmács Község 
Önkormányzatát megillető földtulajdonosi jogok, illetve a szavazati jog gyakorlásával 
Drajkó Endre (2657 Tolmács, Füvellő utca 15.) tolmácsi lakost és földtulajdonost 
hatalmazza meg. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú 
földek vonatkozásában a vadászati joghoz kapcsolódó tulajdonosi közösségben a 
földtulajdonosi gyűléseken történő képviseletre vonatkozó meghatalmazást Drajkó Endre 
meghatalmazott részére aláírja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
 
 
6. Napirend      Települési értéktár létrehozása – pályázati lehetőség 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Végh József keresett meg ezzel a pályázati lehetőséggel kapcsolatosan. Készített már ilyen értéktárat környékbeli 
településeknek. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Már volt erről szó korábban nálunk is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A megyéhez kellett felküldeni hungarikum javaslatokat, de ez most más. A helyi értékeinket vennénk föl a helyi 
értéktárba. A pályázat kiírója a mezőgazdasági minisztérium, önerő nem kell hozzá, és ez egy előfinanszírozású 
pályázat, utólagos elszámolással. A pályázható összeg 1-2 millió forint között van, és feltétele az együttműködés 
olyan önkormányzattal, ahol ezt már megvalósították. Pencen és Bánkon már működik ilyen értéktár bizottság. 
 
Torma Andrea jegyző 
Bánkon nem bizottság működik, hanem a testület gyakorolja a hatáskört, de bánki értéktár már van. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Az együttműködési megállapodást Penc már aláírta, ezzel a kéréssel fordultunk Bánkhoz is. 
 A pályázatnál előnyt jelent a nemzetközi együttműködés. Felvettem a kapcsolatot a fitódi 
testvértelepülésünkkel, megkapták az e-mailt, amit küldtem nekik, átolvasták, rendben valónak találták. Hétfőtől 
lesz jegyzőjük, utána döntenek. Megírtam nekik azt is, hogy ez rájuk nézve semmiféle kiadással nem jár. Végh 
József összeállította a kiadvány költségvetését: 200.000 Ft adatgyűjtés, 200.000 Ft a kiadvány megszerkesztése, 
és 800.000 Ft a nyomtatási költség. A példányszám 1.000 darab kis füzetecske lenne, és minden tolmácsi és 
fitódi család kaphatna belőle. Minden elő van készítve, már csak a testület döntése szükséges. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Végre egy pályázat, ami nem utófinanszírozású! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerintem legyen! 
 
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 pályázatot nyújtsunk be a települési értéktár létrehozására, és elfogadja a határozati javaslatot, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a pályázatot Fitód településsel együttműködve, és Penc településsel is együttműködve 
nyújtjuk be, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő-testület megtárgyalta a települési értéktár létrehozásra vonatkozó pályázati lehetőséget, és 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

58/2016. (VII.12.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tolmácsi helyi 
Értéktár kialakítása érdekében pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti értékek és 
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és 
gondozásának támogatására kiírt HUNG-2016 pályázati felhívás II. célterületére, a Tolmács 
község értéktára megvalósítása és közzététele című pályázati program megvalósítására 
vonatkozóan.  
A képviselő-testület a tolmácsi értéktár megvalósításával és közzétételével kapcsolatos 
feladatok elvégzésével megbízza Végh József helytörténészt. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy Végh József helytörténésszel a tolmácsi értéktár 
megvalósítása és közzététele pályázat összeállításával és a pályázati projekt 
megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést Tolmács 
Község Önkormányzat nevében aláírja.  
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati program megvalósítása tekintetében 
együtt kíván működni Bánk Község Önkormányzatával, mint a Bánki helyi Értéktár 
kezelőjével, valamint Penc település helyi értéktár bizottságával, akiket a pályázat 
megvalósításába együttműködő partnerként be kíván vonni. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati program 
megvalósítására vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozatot Bánk Község 
Önkormányzatával és Penc értéktár bizottságával aláírja. 
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázati programot Fitód (Románia) 
testvértelepüléssel együttműködve kívánja megvalósítani. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a HUNG-2016 pályázati felhívás II. 
célterületére, a Tolmács község értéktára megvalósítása és közzététele című pályázati 
program megvalósítására vonatkozó pályázat határidőben történő benyújtásáról 
gondoskodjon. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
 
 
7. Napirend      Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tudomásomra jutott, hogy az önkormányzatnak lehetősége van jutányos áron mart aszfaltot vásárolni, 2.000 Ft + 
Áfa áron, de lehet, hogy még ettől is kicsit olcsóbb összegben is meg lehet egyezni. Ha úgy dönt a testület, 
pontosan utána járok, hogy most mennyi az ára. Mit szóltok hozzá, ha vennénk? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Lehet róla szó, mert bárhova felhasználható! Olyat is csinálnak a mart aszfalttal, hogy vastagabban terítik szét, és 
egy gázpörzsölővel a tetejét felmelegítik, egybeolvad, és majdnem olyan lesz, mint a rendes aszfaltút! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ilyen melegekbe összeáll! A start munkaprogramon belül az úthoz rendeltünk követ, azt vennünk kell, de a mart 
aszfaltból meg lehetne csinálni az Arany János utcát, és még a kátyúkba is lehetne rakni belőle ilyen melegbe. A 
start munkaprogramba be lett tervezve egy döngölőgép, azt is megvennénk, és úthenger bérlése is be van 
tervezve, az is jól jönne ehhez is. Csak gondoljuk ki jól, hogy mit kell, mit akarunk megcsinálni! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mekkora mennyiséget akarunk venni? 
 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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Érsekvadkertről szállítják ki. Ha kapok ennek az intézésére felhatalmazást a testülettől, akkor kapjon az 
alpolgármester úr is, és ketten meg tudjuk beszélni, hogy mit lehet, mit érdemes felújítani ezzel az aszfalttal, és 
együtt megbeszéljük és kigondoljuk, hogy mekkora mennyiséget vegyünk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Alpolgármester Úr mit szólsz hozzá? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jó, legyen! Akkor az utak további javításából lesz valami. Kevés az a kő, amit most hozattunk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hozatunk még, és akkor a Börzsöny utcát rendesen meg tudjuk csináltatni. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a mart aszfalt beszerzési lehetőséget, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

59/2016. (VII.12.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati 
tulajdonú közutak javítására, karbantartására kedvezményes áron mart aszfaltot vásárol. 
A képviselő-testület a mart aszfalt beszerzésével és az ezzel kapcsolatos teendők ellátásával 
- beleértve a beszerzésre kerülő mennyiség meghatározását és a beszerzett mart aszfalt 
felhasználását is – felhatalmazza a Polgármestert és Alpolgármestert az együttes közös 
döntésre és ügyintézésre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester és alpolgármester együtt 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy lezárult a büntetőperem, 500.000 Ft pénzbírságot kaptam. Azt 
gondolom, hogy ezt nem érdemlem meg, túl erős ítélet ez, de úgy döntöttem, hogy nem fellebbezek, legyen vége 
az egész ügynek, és nyugodtan tudjak a munkámmal foglalkozni. Kértem részletfizetést, arra még nem jött 
válasz, de általában meg szokták adni. Azt mondták az ügyvédek, hogy ha fellebbeznék, megállna a 
fellebbezésem. Az én tanúimat a bíró egyáltalán nem fogadta el! A feleségem vallomását azért, mert a 
feleségem; a Tálas Zoltán vallomását azért, mert üzleti kapcsolatban álltunk; Hámori Imrénéét azért nem fogadta 
el, mert képviselő; Dezső Imrénéét azért nem, mert az önkormányzatnál közmunkás. A bíró egyértelműen arra 
hegyezte ki az ügyet, hogy a közterület átnevezés miatt alakult ki a nézeteltérés. Most szeretném elmondani, 
hogy semmi köze nem volt az egésznek a közterület átnevezéséhez! Ez az ember nekem tényleg kárt okozott, én 
tettlegesen nem bántalmaztam, most is csak ezt tudom mondani! 
 
Hámori Imréné képviselő 
És a feljelentő nem kapott elmarasztalást? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem. Azt se vette figyelembe a bíró, hogy a vád tanúi ellentmondásokba keveredtek! Egyértelműen el akart 
marasztalni a bíró! Azt mondta, hogy a jövedelmi viszonyomnak megfelelő pénzbírságok fog kiszabni. Hát én 
örülnék, ha ennyit keresnék! Remélem, megkapom a részletfizetést. Le is ülhetem a pénzbüntetést - 250 napot - 
fogházban, és még akkor sem kell lemondanom a polgármesterségről! Abban az esetben kellett volna 
lemondanom, ha letöltendő szabadságvesztést kapok. Ha felfüggesztik a szabadságvesztést, akkor a testület 
mondhatta volna, hogy méltatlan vagyok a polgármesterségre, és akkor le kellett volna mondanom. Amennyiben 
úgy döntök, hogy leülöm, akkor sem kell lemondanom! Nem szimpatizált velem a bíró, mert akik ledolgozzák a 
büntetésüket, azok naponta 5.000 forintot dolgoznak le, nekem viszont 2.000 Ft/nap értékben kellene leülnöm. 
 
 
Hámori Imréné képviselő 
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De a bírónak semlegesnek kell lenni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Túl vagyok rajta, befejeződött, kifizetem a büntetést, és legyen vége! 
Van-e még valakinek hozzászólása az „Egyebek”-ben? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szeretném, ha a „ketrecről” levágásra kerülne a lakat! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rég nincsen rajta! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ha nincs rajta, akkor a gyerekek miért a kerítésen keresztül járnak be? Nagy lyukak vannak már a kerítésen! 
Már mindenhol kibontották a kerítést! A múltkor már rájuk is szóltam! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehet, hogy a tanárok visszazárták? Nem tudom. Mi már rég levettük róla a lakatot. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem tudom, hogy mi történt, de én a kaput nem láttam nyitva! 
 
Csehek József képviselő 
Majd szólok a Pistának, hogy nézze meg, és ha rajta van, vegye le. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Holnap ezt megoldom! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, köszönöm! Más? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A Béke utca bevezető szakaszának a kaszálását szeretném, ha búcsúig megtörténne! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Fel fogom hívni az Erdőkémia főnökét – ugye eddig mi nyírtuk - hogy most nincs kapacitásunk a fűnyírásra, 
legyenek szívesek segítsenek be.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A közútkezelő megígérte, hogy az idei évben a bekötőutunkat leaszfaltozza. Már a hetedik hónapba léptünk! 
Meg lesz ez az idén? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Márciusban adták be a pályázatot, és amint megkapják rá a pénzt, nekifognak! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor ebből nem lesz az idén semmi! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt mondták, hogy lehet, hogy meg tudják csinálni az idén, ha nem, akkor jövőre, de nyugodjak meg, meg lesz 
csinálva, mert benne van a pályázatukban! Én bízom benne, hogy az idén megcsinálják! 
Még valami hozzászólás? 
 
Csehek József képviselő 
A Tavasz utcaiak jelezték, hogy nem lehet közlekedni az úton, olyan rossz az állapota.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mit kellett volna erre mondanod? Hogy meg van pályázva a felújítása! 
 
Csehek József képviselő 
Mondtam, hogy nincs rá pénzünk, és meg van pályázva! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
A Sport és a Tavasz utca felújítására adtunk be pályázatot! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
7-8 millió forintunk most nincs erre! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha újból felhozzák, nyugodtan mond meg, hogy meg van pályázva, szeretnénk megcsináltatni! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Gyalázatos az az út! Ilyen a megyében nincs még egy! 
Falunap? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Már összeállt a program. Az idén az Alapítvány nagyobb összeggel fogja támogatni a rendezvényt. Elosztottuk, 
hogy ki mit áll majd anyagilag. Amit az önkormányzatnak kell fizetni: az operett slágerek előadást, retró partyt, 
ami 130.000 Ft lesz; a főzés és kiszolgálás lesz még a mi költségünk, ami 190.500 forintba kerül majd, így 
összesen 320.500 Ft kiadásunk lesz. Lesznek még kisebb költségek, mint ásványvizek, meg ilyen kis apróságok. 
Hála Istennek, nekünk, önkormányzatnak most nem fog sokba kerülni. A sátor bérbeadását én intézem az 
Alapítványnak, ami jelentős bevételt hoz az Alapítványnak, ezért gondoltam, hogy most felezhetjük a költséget. 
A Nógrádi Vegyipari Zrt. és a Net-TV Zrt. is elég szép összeggel támogatja a falunapot. Lesz még több szponzor 
is, azok kisebb összeggel támogatnak, majd a plakáton fel lesznek tüntetve. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Barátsági szerződés aláírása? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az sajnos elmarad, mert sajnos a fitódi Polgármester Urat családi probléma akadályozza abban, hogy ide 
utazzanak. Haláleset történt a családban, és sajnos most van egy betegük is. Elhalasszuk őszre az aláírást. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem is jönnek? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem. 
Ha valaki szeretné bérelni a kisbuszunkat, bérelhető, ugyanolyan feltétellel, mint az előző, és ahogyan a 
rendeletünkben szerepel. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A kisteherautóra nem kellene egy ilyen rendelet? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én attól félek, hogy azt sokan vinnék és tönkretennék.  
 
Csehek József képviselő 
Hát, igen! Megraknák, ki tudja milyen nagy súllyal! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igény biztosan lenne rá, de akkor külön sofőrt kellene felvenni, és sofőrrel együtt bérbe adni, mert a Pista már 
nem győz mindent! 
 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta. 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 

Hámori Imréné 
képviselő 


