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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

14/2016. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2016. szeptember 13-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 
 Hámori Imréné  képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
Meghívottként jelen van:  Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszöntöm a képviselőket és a vendéget. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, 
így az ülés határozatképes és azt megnyitom. 
Szeretném, ha 14. napirendnek felvennénk a borház bérbeadását, és így az „Egyebek” lenne a 15. napirend. 
Jegyzőkönyv hitelesítésre felkérem Dudásné Rudnai Krisztina képviselőt. 
 
A javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
A képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Napirend 

 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Hajnis Ferenc polgármester 
 
1. Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

2. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

3. Településrendezési eszközök módosítása - koncepció 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

4. Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Alapító Okirata (módosítás)  
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

5. Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás megszüntetése  
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

6. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra történő igénybenyújtás 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához történő 
csatlakozás 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

8. Támogatás iránti kérelmek 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

9. Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése, előkészítése  
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

10. A helyi választási bizottság póttagjainak megválasztása 
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      Előterjesztő: Torma Andrea jegyző 

11. Szüreti bál szervezése, előkészítése – szóbeli megbeszélés 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

12.  Idősek napjával kapcsolatos megbeszélés, előkészítés – szóbeli megbeszélés 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

13. Környezetvédelmi nap megszervezése – szóbeli megbeszélés 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

14. „Borház” bérbeadása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

15. Egyebek 
 
 
Napirend előtt 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Börzsöny utcában  az útfelújítás során gépi munkát is végeztettünk, hogy jobb állapotúvá tegyük, ami 350.000 
Ft-ba került. A felújításhoz nagy követ is hozatnunk, és ez így összesen nettó 412.000 Ft-ba került. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Gyönyörűen ki lett ásva még az út melletti árok is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nagyon jó lett. 
Felhívott egy illető a Béke utcából, hogy miért az utat csináltatjuk, miért nem a közvilágítást? Ebben is van 
igazság, hogy az utca végén meg kell oldanunk a közvilágítást. Fel is hívtam az ÉMÁSZ-t, azt mondták, hogy 
meg tudják oldani. Gyorsan körbe néztem a falut, hogy esetleg kell-e még máshová is, és találtam még pár 
helyet, ahol hiányos a közvilágítás és szükséges lenne kiegészíteni. Megrendeltük az új világítások kiépítését, 
várjuk a válaszukat. 
A TOP-os pályázatainkról nincs még információm, talán majd mostanában beindul a gépezet. 
A bekötő úttal kapcsolatban felhívtam az Ürmösi Ákost, aki arról tájékoztatott, hogy még nincs aláírt támogatási 
szerződés, de már kaptak a minisztériumból egy olyan levelet, hogy megindítják a tervezéseket, és már azt erre 
vonatkozó közbeszerzési kiírás is elkészült. A kivitelezés jövő év tavasszal, nyár elejére várható. Sajnos ilyen a 
pályázati mechanizmus! 
Van-e valakinek kérdése? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület egyhangúan elfogadta a polgármester napirend 
előtti tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend  Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény az I. féléves beszámolóval kapcsolatban van-e? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Úgy látom, több lett a pénzünk. Ehhez csak gratulálni tudok! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönöm! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoport vezető 
Igen. Ez úgy van, hogy az induló pénzünkkel nem számoltunk a költségvetésben, mert úgy gondoltuk, hogy az a 
7,5 millió jól jön még, azt nem költöttük el gondolatban. Ez már jó. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most jelenleg van olyan 10-11 millió forint a bankszámlán. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Amikor több a pénz, mint ami be volt tervezve, arra rossz véleményt nem lehet mondani! 
 
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 2016. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló 
beszámolót, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

67/2016. (IX.13.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi I. 
féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének első félévi teljesítését 
49.016 ezer Ft bevétellel; ezen belül: 

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről   26.778 ezer Ft, 
b) Közhatalmi bevételek       10.141 ezer Ft, 
c) Működési bevételek           4.479 ezer Ft, 
d) Működési célú átvett pénzeszközök            15 ezer Ft, 
e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök            29 ezer Ft, 
f) Finanszírozási bevételek         7.574 ezer Ft 

bevétellel jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének első félévi teljesítését 
40.527 e Ft kiadással; ezen belül: 

a) Személyi jellegű kiadás     10.343 ezer Ft, 
b) Munkaadó járulékai       2.252 ezer Ft, 
c) Dologi kiadás      12.620 ezer Ft, 
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai         285 ezer Ft, 
e) Egyéb működési célú kiadások      1.135 ezer Ft, 
f) Beruházások         5.516 ezer Ft, 
g) Finanszírozási kiadások       8.376 ezer Ft 

kiadással jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    - 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Tolmácsi 
Kisbagoly Óvoda 2016. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 2016. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló 
beszámolót, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő 
határozatot:  
 

68/2016. (IX.13.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 
2016. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
A képviselő-testület Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 2016. évi költségvetésének első félévi 
teljesítését 8.300 ezer Ft bevétellel, ezen belül: 

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről     243 ezer Ft,  
b) Finanszírozási bevétel     8.057 ezer Ft 

bevétellel jóváhagyja. 
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A képviselő-testület a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 2016. évi költségvetés első félévi 
teljesítését 7.972 ezer Ft kiadással, ezen belül: 

a) Személyi jellegű kiadás      6.280 ezer Ft, 
b) Munkaadókat terhelő járulékok     1.677 ezer Ft, 
c) Dologi kiadások           15 ezer Ft 

kiadással jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  - 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadjuk, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi I. féléves 
gazdálkodásáról szóló beszámolót, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és 
meghozta a következő határozatot:  
 

68/2016. (IX.13.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
A képviselő-testület a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
költségvetésének első félévi teljesítését 21.184 ezer Ft bevétellel, ezen belül: 

a) Finanszírozási bevétel    21.184 ezer Ft 
bevétellel jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
költségvetésének első félévi teljesítését 18.128 ezer Ft kiadással, ezen belül: 

a) Személyi jellegű kiadás    13.506 ezer Ft, 
b) Munkaadókat terhelő járulékok     3.613 ezer Ft, 
c) Dologi kiadások       1.009 ezer Ft, 

kiadással jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  - 

 
 
 
2. Napirend  Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést, módosítani kell a költségvetésünket. Az útfelújítás miatti előre nem tervezett 
412.000 forint kiadás miatt, amit előbb említettem, nem szükséges módosítani a költségvetést? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoport vezető 
3 millió tervezett karbantartási kiadásunk van, ebből csak 500.000 forintot költöttünk félévig, ez fedezetet nyújt 
még az útfelújításra költött összegre. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van még fűnyíró karbantartási kiadás is. 
 
Torma Andrea jegyző 
Ez az útfelújítás karbantartás? Nem felújítás inkább? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoport vezető 
Igen, ezt nem aktiválom rá az útra. 
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Torma Andrea jegyző 
Szerintem rá kellene aktiválni az út értékére ezt a felújítást, mert ez nem egy egyszerű karbantartás volt, hanem 
megnőtt az út értéke. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most egy jó kis út lett! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoport vezető 
Jó, akkor ingatlan felújításként kezeljük. A kastély felújításra költöttünk a 260.000 ezren kívül, vagy lesz még 
felújítási kiadása az idén, szeretnénk még költeni rá? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A pályázattól függ. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoport vezető 
Év elején 1 millió forint + ÁFA-t terveztünk ingatlan felújításra, itt még van 700 ezer forintunk.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az óvodai játszótér is be van tervezve? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoport vezető 
Igen, az meg van máshol, az eszközbeszerzéseknél van a fedezete. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt már az óvónő intézi! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A játszótér már nagyon kell, mert erre a sok gyerekre van 2 db hinta, meg 2 db libikóka.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Intézi a Zsófi. De kicsi a hely, sok játékot nem tudnak elhelyezni, mert nem engedélyezi a minősítés! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A színpad tetejét is csináltassuk meg! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Meg lesz! Veszünk rá hullámpalát! 
 
Hámori Imréné képviselő 
A játékokból lehetne tenni az útnak a másik felére is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az nem a mi területünk! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem oda, hanem ahonnan kijövünk, ott, ahol a ruhaszárító van. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rá van bízva a vezető óvónőre! 
 
Torma Andrea jegyző 
A kastélyra előirányzott összeget – arra már szerintem idén nem lesz kiadásunk - az útfelújításra használjuk fel. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó. Ha támogatási szerződésünk lenne idén, az nagyon jó lenne. 
 
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 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az előterjesztett rendelet 
tervezet szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2016. (IX.15.) 
önkormányzati rendelete 

 
    az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető elköszönt, és távozott a képviselő-testületi ülésről. 
 
 
 
3. Napirend  Településrendezési eszközök módosítása - koncepció 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést, érkezett kettő kérelem a településrendezési terv módosítására. Az egyik kérelmező 
mezőgazdasági területre kéri a módosítást, a másik pedig erdőterület beépítésével kapcsolatban. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A Somlóba már épített egy magaslest, most erre a területre lakóépületet szeretne építeni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én is úgy vagyok vele, hogy ha valaki építkezni akar, építkezzen! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Így van! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A másik kérelmezőnek nem jött be a teniszpálya, most vissza szeretné nyilváníttatni mezőgazdasági területté. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Terménytárolót szeretne építeni, de így most nem építhet pályázati pénzből, mert nem mezőgazdasági terület alá 
tartozik. Ha már módosítunk, én is javasoltam az ipari park beépíthetőségét 50%-ra emelni, és az épület 
magasságának módosítását, hogy a technológia függvényében választható építménymagasság legyen 
megengedett, tehát amilyenre szüksége lesz az ide betelepedő cégnek. 
 
Torma Andrea jegyző 
Ha úgy gondolja a testület, meg lehet határozni egy maximális épületmagasságot, hogy esetleg mégse essenek 
túlzásba. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Vannak olyan vállalkozások, ahova nagy gépeket építenek be, és kell nekik 15-20 méter magasság is. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha egy üzemcsarnokot építenek, ahol komoly munka folyik, oda két darut is tesznek az épületbe. Oda 7 méter 
magasság már nem elég. Szerintem ipari területnél 17 méter az nem magasság! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Beleszólhatunk utána mi még az építkezésbe, vagy csak az építéshatóság? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Csak az építési hatóság! Látjátok a rétsági ipari parkban is vannak nagy épületek és tartályok. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Alapanyag tartályok. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mindegy milyen, de ne gátoljuk meg őket egy ilyen dolgokban. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Igen! Ez miatt ne essünk el egy üzemtől se! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kaptunk egy árajánlatot attól a tervezőtől, aki az utolsó módosítást készítette. Ezt elég magas összegnek ítélem. 
Kérjünk-e még mástól is árajánlatot? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Még legalább kettőt! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Keresek még céget, akik településtervezéssel foglalkoznak, hogy legalább kettőből tudjunk választani. Most arról 
kellene döntenünk, hogy egyáltalán módosítsuk-e a rendezési tervet az előterjesztettek szerint? Ha azt 
mondjátok, hogy igen, akkor kérek még árajánlatot.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Legyenek kijavítva a hibák is, amik benne vannak! 
 
Torma Andrea jegyző 
A törvényességi felügyelet levelében foglalt hibák nagy része nálunk nem áll fenn. Az ellenőrzésről készítettek 
egy összefoglalót a több rendeletnél előforduló hibákról, de ezek közül minket csak egy-két dolog érint, viszont 
ez miatt, ilyen szempontból az egész rendeletet át kell nézni és szükség szerint módosítani. 
 
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 előterjesztettek szerint módosítsuk a településrendezési eszközeinket, valamint kérjek még árajánlatot a 
módosítás teljes körű elvégzésére, és a legkedvezőbb ajánlatot adót bízzuk meg a feladattal, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a településrendezési eszközök módosítását, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

70/2016. (IX.13.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, 
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
6. § (1) bekezdésében, és a 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, továbbá a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezete szerint a 2003-ban 
elfogadott településrendezési eszközeit (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, 
szabályozási terv) módosítani kívánja, az alábbi területet érintően: 
 
1. Önkormányzati érdekeltségű módosítás:  
a.) 0133/10 helyrajzi számú, ipari gazdasági besorolású terület megosztásra került, a 
megosztást követően ténylegesen kialakult területegységek (helyrajzi számok) átvezetése a 
településrendezési eszközök térképein. A megosztást követően létrejött, önkormányzati 
tulajdonú 0133/17 helyrajzi számú területre vonatkozóan a beépítési szabályok módosítása: 
az ipari területen elhelyezhető építmény magassága a technológia függvényében választható 
építménymagasságként történő meghatározása, a beépíthetőségi arány 50%-ra történő 
emelése. 
b.) A Nógrád Megyei Kormányhivatal által a helyi önkormányzatok építési tárgyú 
rendeleteinek célvizsgálata során feltárt tipikus hibák tükrében a helyi építési szabályzatról 
és szabályozási tervről szóló 2/2003. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 
teljeskörű felülvizsgálata, az esetleges jogszabálysértések hatályon kívül helyezése, illetve 
módosítása. 
c.) A 67/2015. (VI.19.) Képviselő – testületi határozattal összhangban a helyi építési 
szabályzat módosításáról szóló 10/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelettel elfogadott, 
valamint a 146/2014. (XII.18.) képviselő-testületi határozattal elfogadott településrendezési 
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eszközök módosításában Tálas Zoltán tolmácsi lakos által a 083/1, és a 083/2 helyrajzi 
számú területtel, valamint az építésügyi hatósági ügyintéző által a Gránit-ex Kft. 
érdekeltségébe tartozó 347 helyrajzi számú területeket érintő módosításokkal kapcsolatban 
észrevételezett ellentmondások, hibák javítására irányuló módosítás. 
 
2. Magánérdekeltségű módosítás: Tolmács, 0106 helyrajzi számú terület mezőgazdasági 
területté történő nyilvánítása. 
 
3. Magánérdekeltségű módosítás: Tolmács, 0162 helyrajzi számú erdőterületre vonatkozóan 
a beépíthetőségi minimális területnagyság csökkentése. 
 
A Képviselő-testület megbízza és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a településrendezési 
eszközök e határozat szerinti módosítására legalább három településtervezői árajánlatot 
szerezzen be, és az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval a 
településtervezési szerződést, valamint a településrendezési eszközök módosítását 
kérelmező magánszemélyekkel településrendezési szerződés megkötésére.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az e határozat szerinti 
településrendezési eszközök módosításához a főépítészi feladatok ellátására megfelelő 
végzettséggel és ismerettel rendelkező személyt keressen és önkormányzati főépítészi 
megbízási szerződést kössön. 
 
Határidő: azonnal, 2017. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
4. Napirend  Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Alapító Okirata (módosítás) 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért kell módosítani az alapító okiratot, mert személyi változások történtek. Balázsné elköltözött Tolmácsról, 
így lemondott az elnöki posztról, illetve mások is lemondtak a kuratóriumi tagságról, de ezt olvashattátok az 
előterjesztésben. A törvényi szabályozás is módosult, így már nem kell 7 fő kuratóriumi tag, elég 5 is, és nem 
kell felügyelő bizottság sem. Tálasné Erika elvállalta az elnöki tisztséget, Bornemiszáné Erika pedig a titkári 
teendőket, és Balogné Havai Niki pedig a kuratóriumi tagságot. Az ügyvédnő előkészítette az új alapító okiratot, 
és egyéb iratokat, amit majd aláírva be kell majd vinni Balassagyarmatra az Ügyvédnőhöz, és Ő intézi a 
továbbiakat. Egyébként amíg a törvényszék jóvá nem hagyja az új alapító okiratot, addig még a régi felállás él. 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja 
Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítását az előterjesztettek szerint, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztett Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Alapító 
Okiratának módosítását, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

71/2016. (IX.13.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tolmács Kultúrájáért és 
Sportjáért Közalapítványt (továbbiakban: Tolmácsért Közalapítvány) alapító Tolmács 
Község Önkormányzata nevében tudomásul veszi Balázsné Juhász Andrea elnök, Makkai 
Máté titkár kuratóriumi tisztségéről és tagságáról történő lemondását, valamint Dávid Imre, 
Gyuricza Anikó és Szarka Miklós kuratóriumi tagságáról történő lemondását.  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Tolmácsért 
Közalapítvány módosított, előterjesztett alapító okiratát, miszerint a Közalapítvány 
kuratóriumának elnöke és egyben a Közalapítvány képviselője Tálasné Szombati Erika, a 
Közalapítvány kuratóriumának tikára Bornemisza Sándorné, a kuratórium további tagjai: 
Csehek József, Hámori Imréné, Balogné Havai Nikoletta, és a Közalapítvány felügyelő 
bizottsággal nem rendelkezik. 



Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete  14/2016. (IX.13.) jegyzőkönyv 

 9

A képviselő-testület megbízza Fábiánné dr. Balázsik Helga ügyvédet az alapító okirat 
módosításából fakadó feladatok ellátására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
5. Napirend         Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás megszüntetése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést. Csak úgy tudnak megszűnni, ha minden tagönkormányzat úgy dönt, hogy szűnjön 
meg, és erről egy megállapodás születik. Erről kell egy határozatot hoznunk. Vélemény? Kérdés? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Kilépünk! Hagy tudják megszűntetni! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás megszüntetését, és az előterjesztett 
megállapodást és határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás 
megszüntetését, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő 
határozatot:  
 

72/2016. (IX.13.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Duna-Ipoly Önkormányzati 
Területfejlesztési Program Társulás (székhelye: 2628 Szob, Szent Imre utca 12.)  
(továbbiakban: Társulás) törzskönyvi bejegyzés napjával történő jogutód nélküli 
megszüntetéséről dönt, és jóváhagyja a Társulás megszüntetéséről szóló, előterjesztett 
megállapodást. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulás megszüntetéséről szóló 
megállapodás és a megszüntetéshez szükséges egyéb dokumentumok aláírására. 
 
Határidő: azonnal, szükség szerint  
Felelős: polgármester 

 
 
 
6. Napirend          Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra történő igénybenyújtás 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A feltételek olyanok, mint tavaly. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Csatlakozzunk! Csak 24 m3-re akarunk pályázni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nekem az a javaslatom, hogy 30 m3 legyen! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra 30 m3 tüzifa beszerzésére támogatás 
iránti kérelmet nyújtsunk be, kérem kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra 
történő igénybenyújtás lehetőségét, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és 
meghozta a következő határozatot:  
 

73/2016. (IX.13.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy Magyarország 
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen, a belügyminiszter 
által kiírt pályázat alapján szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra 30 m3 
mennyiségű igényt nyújt be.  
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Tolmács Község Önkormányzata a rendeletben előírt 
feltételeket vállalja, a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér, 
valamint a támogatás igénybevételéhez szükséges 38.100 Ft önrészt és a felmerülő szállítási 
költségeket a 2016. évi költségvetés egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás 
előirányzata terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
7. Napirend          Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi forduló- 
                             jához történő csatlakozás 
 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Csatlakozzunk! 
 
Hámori Imréné képviselő 
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 ismét csatlakozzunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi 
fordulójához történő csatlakozást, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és 
meghozta a következő határozatot:  
 

74/2016. (IX.13.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához. 
Tolmács Község Önkormányzata a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit 
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az 
Általános Szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
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Tolmács Község Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója keretében a beérkezett 
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 
Tolmács Község Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak 
tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 
 
Határidő: 2016. október 3. 
Felelős:   polgármester 
 
 

 
8. Napirend          Támogatás iránti kérelem 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Börzsöny Térsége Egyesület visszavonta a támogatás iránti kérelmét, mivel a rendezvényt egy másik 
időpontban, talán jövő tavasszal kívánják megrendezni. Akkor majd visszatérünk rá. 
A Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás elnöke kért tőlünk támogatást a jégkár sújtotta Fehérgyarmati 
járásnak. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
20.000 Ft-ot javaslok. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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 Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül a jégkárral 
sújtott lakóházak tetőszerkezeteinek helyreállítását, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás támogatás iránti kérelmét, 
és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

75/2016. (IX.13.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a Felső-Tisza Vidéki Többcélú 
Kistérségi Társulás részére a Fehérgyarmati járás 2016. június 21-i jégverés sújtotta 7 
települését ért jégkár miatt a megrongálódott lakóházak tetőszerkezetének helyreállításához, 
a tetők befedéséhez szükséges alapanyagok megvásárlásának támogatására 20.000 Ft 
összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás Felső Tisza Vidéki 
Többcélú Kistérségi Társulás 11744027-15445490-10010000 számlaszámára, „Jégkár 
2016” közleménnyel történő átutalására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
9. Napirend          Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése, előkészítése  
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az idősek napját november 11 péntekre terveztük, akkor a falugyűlés legyen november 25 péntek a közösségi 
házban. De, ha úgy gondoljátok, lehet december elején is. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szerintem jó lesz november 25. 
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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 Falugyűlés és közmeghallgatás november 25-én a közösségi házban legyen, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Falugyűlés és közmeghallgatás időpontját, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

76/2016. (IX.13.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2016. évben tartandó falugyűlés 
és közmeghallgatás időpontját a következők szerint határozza meg: 
A falugyűlés és közmeghallgatás időpontja: 

 lakosok és érdekelt szervezetek részére 2016. november 25. 18.00 óra. 
Helyszín: Tolmács, Közösségi Ház nagyterme. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a falugyűlés és közmeghallgatás 
megszervezésével, az érintettek tájékoztatásával, valamit a falugyűlés és közmeghallgatás 
levezetésével. 
 
Határidő: 2016. november 25. 
Felelős:    polgármester 
 
 

 
10. Napirend          A helyi választási bizottság póttagjainak megválasztása 
 
 
Torma Andrea jegyző 
Lemondott két bizottsági tag, vagyis az egyik elköltözött, a másiknál összeférhetetlenség állt be, és így a törvény 
erejénél fogva nem lehetnek bizottsági tagok, és lemondott két póttag is, így most nincs póttagunk, helyükre új 
póttagokat kell választani, a biztonság kedvéért. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A határozati javaslatban mindenki olvasta a javasolt személyeket.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Senki nem ütközik senkivel? 
 
Torma Andrea jegyző 
Remélhetőleg nem! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Egy ilyen kis faluban mindenki, mindenki rokona. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A helyi választások előtt új bizottságot kell megválasztani a törvény szerint. 
 
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 előterjesztésben szereplő személyeket válasszuk a helyi választási bizottság póttagjainak, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a helyi választási bizottság póttagjaira vonatkozó előterjesztést, és 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

77/2016. (IX.13.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI törvény (továbbiakban: Ve.) 23.§-a alapján, a helyi választási bizottság 
póttagjaiként – kiegészítve a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak 
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megválasztásáról szóló 70/2014. (VIII.19.) képviselő-testületi határozatot - a következő 
személyeket választja meg: 
 
A helyi választási bizottság póttagjai: 
 Vorák Noémi Tolmács, Szent Lőrinc út 74. 
 Balogné Havai Nikoletta Tolmács, Szurdok u. 12. 
 Féja Flóra Tolmács, Füvellő u. 43. 
 
A helyi választási bizottság választott tagjainak megbízatása a Ve. 33.§ (3) bekezdés a) 
pontja alapján a következő általános választásra megválasztott helyi választási bizottság 
alakuló üléséig tart. 
 
Határidő: azonnal, a következő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 
választására létrehozott választási bizottság alakuló üléséig. 
Felelős:    jegyző 

 
 
 
11. Napirend          Szüreti bál szervezése, előkészítése – szóbeli megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Október 1-jén, szombaton kerül megrendezésre a születi felvonulás és bál. Szilvi szervezi. Nagy nehezet sikerült 
bírót és bírónét is beszervezni.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Voltam Szilvikénél, úgy látom, ügyesen szervez mindent. Egy gondja van: szőlő nincs! Hozod a bort, nem tudnál 
mustot is hozni? Alma lesz? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Alma lesz. A musttal nem tudom, hogy mi lesz, valahogy megpróbálom elintézni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A pogácsa mehet úgy, ahogy szokott? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A pogácsát és a bort továbbra is a felvonulás közben osszák, vagy csak itt a terményáldás után? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felvonulás közben! Csak ne legyen az, hogy elviszik, tessék szétosztani! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó. A Nógrádi Vegyipari Zrt. is támogatja a szüreti rendezvényt, úgy néz ki, hogy 25.000 Ft-tal. Ezt én 
lebeszéltem. Sajnos a férjem állapota miatt nem tudok a szervezésben és lebonyolításban részt venni. A lovasok 
is rendben lesznek. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem lehetne valahonnan szőlőt hozni szombat délelőtt? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehet arról is szó. Ha nem lesz, akkor isznak bort. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
De mondjuk mindig probléma volt a darálóval is, meg azzal is, hogy ki darálja le. Jó lesz a bor, ha nem lesz 
must! A gyerekeknek lehet csinálni egy kis teát! 
 
 
 
Hámori Imréné képviselő 
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Én is erre gondoltam! Fogom mondani Szilvinek. Nagyon jó, hogy van nekünk a Szilvike! Nagyon ügyesen 
csinálja a dolgokat! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. A képviselő-testület egyetértett az 
elhangzottakkal. 
 
 
 
12. Napirend          Idősek napjával kapcsolatos megbeszélés, előkészítés – szóbeli megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az idősek napja november 11-én lesz, a műsor a megyei könyvtáron keresztül szerveződik. A vacsorát az 
étkezési beszállítónk ingyenesen biztosítja.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Reméljük az idén is jól fogja magát érezni mindenki. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. A képviselő-testület egyetért az 
elhangzottakkal. 
 
 
 
13. Napirend          Környezetvédelmi nap megszervezése – szóbeli megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Fekécs Gábor tolmácsi lakosnak van egy olyan ötlete, hogy a környezetvédelmi nap keretében rakjuk rendbe a 
focipálya környékét, illetve a kertek alatti elhanyagolt területet. Ő már megkezdte ennek a szervezését. A 
nyugdíjas klubosok rendezik a temetőt és környékét, mi pedig ezt a területet. Az ételt és az italt biztosíthatná 
önkormányzat. Vinnénk az önkormányzat gépeit is. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ezt még a nagy hidegek előtt meg kellene csinálni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Fekécs Gábor rendszeresen támogatja a sportolóinkat is, és arra kíváncsi, hogy hányan jönnek majd el. Szerintem 
legyen október 29-én. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az nem lesz jó, mert hosszú hétvége lesz, és szerintem sokan már elutaznak gyertyát gyújtani. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor legyen 22-én?  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
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 idén a környezetvédelmi nap október 22-én legyen, ennek keretében a foci pálya környékét és a temetőt 
tennénk rendbe, és vállaljuk a résztvevők részére az étel és ital biztosítását, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a környezetvédelmi nap megszervezését, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

78/2016. (IX.13.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. október 22-
én környezetvédelmi-, köztisztasági napot szervez a tolmácsi lakosok önkéntes 
részvételével, melynek elsődleges célja a tolmácsi labdarúgó pálya környéke, a labdarúgó 
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pálya melletti pincesor és vízelvezető árok rendbetétele, kitisztítása, valamint a temető 
Halottak Napjára történő rendbetétele.   
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a környezetvédelmi-, köztisztasági napon résztvevők 
ellátását (ebéd, üdítő, ásványvíz) az önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére 
biztosítja.  
A képviselő-testület megbízza a Polgármestert a környezetvédelmi-, köztisztasági nap 
munkálatainak és a résztvevők ellátásának megszervezésével. 

 
Határidő: 2016. október 22. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
14. Napirend          Borház és pince bérbeadása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A borházat eddig a Börzsöny Kontakt Kft. bérelte, a mai nap felmondták ezt a bérleti szerződést a hónap 
végével. Van már új bérlőjelöltünk is, Gyöngyössy Szabolcs fiatal mezőgazdasági egyéni vállalkozó. Nemrég 
vásárolt Tolmácson házat a Füvellő utcában. Gombatermesztéssel próbálkozna benne. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Na, végre! Volt már benne ilyen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tehát, szeretné bérelni, azokkal a feltételekkel, ahogyan eddig a Börzsöny Kontakt Kft. bérelte. Itt van a bérleti 
szerződés tervezete is, meg lehet nézni. Ugyan azok a feltételeket vannak benne, amit az elődjének. A 
közműveket is átíratja a nevére. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A termelői piacra hozhat majd ki gombát! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Szerintem azt majd meg lehetne vele beszélni, hogy szedési napokon a helyiek ott helyben vásárolhassanak. De 
ez részlet kérdése! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Október 1-jétől bérelné. Aláírhatom a bérleti szerződést? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
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 bérbe adjuk a borház és pincét Gyöngyössy Szabolcs mezőgazdasági vállalkozó részére gombatermesztés 
céljára, a korábbi bérleti szerződési feltételekkel, és aláírjam a bérleti szerződést, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Borház és pince bérbeadását, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

79/2016. (IX.13.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja a 
2007. március 21-ei keltű, Tolmács, Tolmácsi út 82. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
„Présház” ingatlan bérletére vonatkozó bérleti szerződés Börzsöny Kontakt Kft, mint bérlő 
általi felmondását és a szerződés 2016. szeptember 30. napjával történő megszűntetését. 

A képviselő-testület a „Présház” ingatlanra vonatkozó bérbevételi igény alapján hozzájárul 
a „Présház” 2016. október 1-jétől Gyöngyössy Szabolcs egyéni vállalkozó (adószám: 
67315318-2-25) 2657 Tolmács, Füvellő u. 11. szám alatti lakos, mint bérlő részére 
határozatlan időre gomba termesztése céljából történő, az ezen ingatlanra vonatkozó, a 
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Börzsöny Kontakt Kft-vel jelenleg fennálló és szeptember 30. napjával megszűnő bérleti 
szerződés feltételei szerinti bérbeadáshoz. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 2016. október 1. 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
15. Napirend          Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van nekünk egy viziközmű társulatunk, amit szeretnénk megszűntetni. Nem tudom, hogy szerencsés-e 
megszűntetni, mert felhívtam ez ügyben a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságot, és nem javasolták 
egyértelműen a megszüntetést. Egy beruházásnál az önerőt biztosítani kell, azt pedig így lehet a társulással és ha 
szükség volna a későbbiekben rá, nagyon nehéz újat alakítani. Ha nem is szűntetjük meg, módosítani kell az 
elnök személyét, mert a jelenlegi nem vállalja. Egy ügyvédnő van a segítségünkre az átszervezésben, vagy a 
megszűntetésben. Jelenleg 5 fő megbízottunk van, akik a tagnyilvántartás alapján járják a falut, és gyűjtik a 
tagoktól a meghatalmazást, ami a közgyűlésre érvényes. A közgyűlés időpontja október 1. 17.00 óra, ahol is az 5 
fő meghatalmazott fogja képviselni a viziközmű tagokat, ahol megválasztják az új elnökséget. Ekkor mond le az 
elnök és alelnök, és újat kell választani helyettük. Amikor ez megvan, az erről szóló jegyzőkönyvet beküldjük a 
cégbíróságra. Amikor megjön a cégbírósági bejegyzés a változásról, akkor össze kell hívni az egész tagságot, 
mert a megszűnést csak az egész tagság mondhatja ki. Ez nem lesz egyszerű feladat! Vagy sikerül, vagy nem! 
 
Torma Andrea jegyző 
Hány százaléknak kell itt lenni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
50% + 1. Vannak páran, akik már is rosszul állnak ehhez a dologhoz, azt mondják, hogy ők nem is tagok! Annak 
idején minden ingatlantulajdonost felvettek a taglistára.  
Ez összefügg a szennyvízberuházásunkkal. Volt egy megbeszélésünk a bánki polgármester úrral és egy 
tervezővel, aki bíztatott minket. Ő az egész megye szennyvízhelyzetéről képben van. Ő támogatja, hogy Bánk és 
Tolmács csatlakozzon a rétsági agglomerációhoz, mert akkor lát esélyt, hogy megvalósulhasson a beruházásunk. 
Össze kell majd hozni a rétsági testülettel egy megbeszélést. Ha Rétság ebbe nem megy bele, mert ezt nélkülük 
nem lehet meglépni, még az is lehet, hogy egy bánki agglomerációt hozunk létre ketten Bánkkal. Egyelőre 
közelítsünk úgy a kérdéshez, hogy ez minden településnek jó legyen, és próbálkozunk Rétsággal. Ahhoz viszont 
ragaszkodjunk, hogy Tolmács közigazgatási területe ne csökkenjen! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ezek jó hírek nagyon! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha Rétsággal végkép nem jön össze, akkor megcsináljuk máshogy. 
 
Torma Andrea jegyző 
A jelenlegi viziközmű társulás hogy tud önerőt igazolni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ismét LTP-ket kellene kötni, aminek engedményezettje a viziközmű társulás lesz. Nem tudom, hogy ezt nem 
lehetne közvetlenül az önkormányzatra engedményezni? Erre azt mondta a Vízügyi Igazgatóságnál akivel 
beszéltem, hogy az bonyolultabb. Csak azért gondoltam, mert akkor nem lenne szükség a társulásra. 
 
Torma Andrea jegyző 
És a lakosok többsége belép az LTP-be ismét?  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem a többség be. Az önerőt mindenképpen igazolni kell! Hitelt nem szeretnénk felvenni, csak a legvégső 
esetben. Ezt a témát egyelőre csak tájékoztatásnak szántam. 

Van egy javaslatom: van 11 millió forint megtakarításunk. Mit szólnátok hozzá, ha kérnénk árajánlatokat, és a 
Tavasz utcát leaszfaltoztatnánk saját erőből? 
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Csehek József képviselő 
Szóltak már egy párszor ezért! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az a legrosszabb utcánk, és annak olyan alapja van, hogy alapot már nem kell csináltatni, legfeljebb egy 
vízlevezető árkot. Ehhez mit szólnátok? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én támogatom! 
 
Csehek József képviselő 
Én is! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az Arany János utcát megcsinálták 6 millióból, akkor úgy gondolom, ez sem kerülne többe. Kérnék be három 
árajánlatot, és majd eldöntjük, hogy hogyan legyen tovább! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ezt még az idén megcsináltatnánk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hát persze! Ha már nincs pályázat! 
 
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 Tavasz utca felújítása érdekében árajánlatokat kérjek, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Tavasz utca felújítására vonatkozó javaslatot, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

80/2016. (IX.13.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy saját erőből az 
Önkormányzat költségvetése terhére fel kívánja újítani a Tavasz utcát. Ennek érdekében a 
képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a felújítási munkák elvégzésére kérjen be 
legalább 3 ajánlatot útfelújítási tevékenységet végző vállalkozásoktól, és a beérkezett 
ajánlatokat döntés céljából terjessze a képviselő-testület elé. 
. 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nekem van még egy témám az október 2-ai népszavazással kapcsolatosan! Arra gondoltam, hogy a képviselő-
testület nevében lehetne írni egy kis szórólapot a lakosság részére, amiben megszólítjuk őket, hogy jöjjenek 
minél többen szavazni. Ez nem pártokról szól! A falvak érdeke, mert ha telepítenek is be az országba 
migránsokat, nem a városokba fogják, hanem a falvakba! Vidéken veszik majd meg az olcsó házakat, és én nem 
szeretném, ha Tolmácson betelepítettek lennének! Nem tudom, mi a véleményetek? Jegyző asszony nem 
javasolta ezt nekem! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Te vagy a világi elnök az egyháznál. Az egyháznak mi az állásfoglalása? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az egyháznak is az, hogy nem kell nekünk betelepített. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én beszéltem az Atyával erről még a legelején, és Ő azt mondta: „Jól van, jöjjenek. Van itt elég hely!” 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Az egyház nyilvánosan nem fog megnyilvánulni ebben a kérdésbe, mert egyértelműen a segítés a feladata. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez nagyon kényes, nehéz téma! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezek már nem menekültek, ez már invázió! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én is azt gondolom, hogy ha valaki menekült, az kér engedélyt hivatalosan! Ezek nem is ide akarnak jönni! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ezt szerintem mindannyian tudjuk! 
 
Hámori Imréné képviselő 
A szórólappal arra szeretnéd ösztönözni az embereket, hogy jöjjenek el szavazni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem arra, hogy hogyan szavazzanak, csak hogy jöjjenek? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt is ráírnám, hogy szavazzanak nemmel! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ezt én nem támogatom! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én biztos, hogy ezt nem fogom támogatni!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én ezt javasoltam, azt szeretném, hogy a képviselő-testület döntsön! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nekem az a véleményem, hogy már a vízcsapból is ez folyik! Ha valaki ennek ellenére nem érzi azt, hogy ez az 
egész mivel jár, akkor megérdemli. Az én férjem is szeretne szavazni, kérjük részére a mozgóurnát. Ezt csak 
megértik a faluban az emberek, nem? 
 
Csehek József képviselő 
A képviselő-testület írná alá a szórólapot? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én úgy gondolom! Ez nem pártpolitikáról szól! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez tiszta sor! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én abba nem mennék bele! Ez világos! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem mész bele a politikába, de ha megírsz egy ilyen levelet, azt fogják mondani, hogy most az adott pártot 
képviseled! Bocsánat, de én nem gondolom, hogy a mi szavunk többet ér, mint amit a politikától hallani 
mindenhonnan! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem sokra mennénk vele a faluban. Aki meggyőződésből nem tudja, hogy el kell menni szavazni, és nemmel 
kell, azt egy cédulával nem győzzük meg! Annak ellenére, hogy én ízig-vérig ez mellett állott! Szerintem lesz 



Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete  14/2016. (IX.13.) jegyzőkönyv 

 19

még cédulázás ország szerte! Az európaiakat és ezt a népcsoportot nem lehet egy asztalhoz ültetni! Teljesen más 
kultúra! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt tudjuk! Ismét felteszem a kérdést: adjunk ki a népszavazásra buzdító szórólapot a képviselő-testület 
nevében? Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el a 2016. október 2-ai 
országos népszavazáson való szavazásra propagáló szórólap kibocsátására vonatkozó javaslatot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e valakinek még hozzászólása az „Egyebek” napirendben? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen, a Béke utca kaszálása. Bérbe adtuk a közöket Morvaiéknak, nem? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Már visszamondták, nem vették bérbe. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
öbben panaszkodnak, hogy hatalmas a gaz, le kell vágni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A közmunkások le fogják vágni! Tehát továbbra is mi vágjuk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jó! Szombaton délután volt az a tűz a faluban. Éppen akkor értem haza az üdülésből, alig tettem le a bőröndöt a 
kezemből, már jött egy bejelentő. Hétfőn a hivatalban kinyomtattattam a tűzgyújtásra vonatkozó rendeletünket, 
amit megsértett a tűzgyújtó személy. 18.00 óra után gyújtotta meg a tüzet, holott 16.00 óráig szabad tüzelni! 
Tájékoztattam erről a helytelenül tüzet rakó személyt is, de olyan flegmán, durván beszélt velem, hogy az 
borzasztó! Arról nem is beszélve, hogy befüstölte az egész falut! Átnyújtottam neki a rendeletet, és mondtam 
neki, hogy most már próbáljon beilleszkedni a faluba! A következő Kisbíróba tegyük be a rendelet azon részét, 
ami kizárólag a tűzgyújtásra vonatkozik! Hagy olvassa már el mindenki, aki itt él a faluban! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Két esküvő volt akkor éppen a faluban, és a templomban is állt a füst! Én is kint voltam a faluban, és láttam a 
tűzoltóautót. Odamentem a parancsnokhoz, bemutatkoztam neki, és megkérdeztem, hogy mi a helyzet? Mondta, 
hogy kihívták a tűzoltóságot, hogy Tolmácson ég egy lakóház. Azt tudták, hogy szombaton lehet tüzelni 
Tolmácson, csak azt nem, hogy hány óráig. Mondtam nekik, hogy 16.00 óráig. Azt mondták, hogy meg fogják 
büntetni a hölgyet. Ráadásul téves riasztást kaptak, így ki fogják nyomozni, hogy ki volt a bejelentő, és azzal 
megfizettetik a kiszállás költségét. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jó! Más: a temetőben nem tartják be az 1-es sírhelyre vonatkozó méreteket! Betonozással terjeszkednek, sőt még 
virágládát is elhelyeznek a sír mellé! Az erre vonatkozó rendeletet is bele kell tenni a Kisbíróba! 
Megjavíttattuk az egyik rossz fűnyírónkat, de van egy másik is! Beszéltem a szerelővel, elvinné, és megjavítaná 
azt is. Egy végállás kapcsolót kellene cserélni benne, de az be van öntve egy kis villanymotorhoz. Ezt kellene 
kicserélni egybe, ami kb. 50.000 Ft lesz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van rá karbantartási keret, ami kell, azt meg kell javíttatni! Szólni kell a szerelőnek! Még az óvodába is veszünk 
egy jó fűnyírót, oda is kell, legyen mivel nyírni ott a füvet! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jó! Mi van a kinti csarnokkal? Már többen kérdezték tőlem. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tudok róluk semmi konkrétat. Annyit tudok, hogy gépbeszerzések vannak. Előbb-utóbb be kell indulni, 
mert a pályázatukban vállalták, hogy nem is tudom pontosan hány embert fognak foglalkoztatni. 
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További napirend és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta a napirendek tárgyalását. 
 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 

Dudásné Rudnai Krisztina 
képviselő 

 


