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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

16/2016. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
Készült: 2016. október 31-én 18.30 órai kezdettel megtartott, telefonon összehívott 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 
 
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 
A mai ülésre a Rétság-Bánk-Tolmács szennyvízelvezetési agglomerációban történő szennyvízkezelés kérdését 
javaslom megtárgyalásra, tekintettel arra, hogy Rétság Város Önkormányzatának képviselő-testülete ezzel 
kapcsolatban meghozta a döntését, meghatározta a feltételeit, és erről kellene nekünk is dönteni. 

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

1. Rétság-Bánk-Tolmács szennyvízelvezetési agglomerációban megvalósuló szennyvízkezelés 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
 
 
1.Napirend   Rétság-Bánk-Tolmács szennyvízelvezetési agglomerációban megvalósuló 

szennyvízkezelés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehetőség lenne egy olyan szennyvízzel kapcsolatos fejlesztésre, hogy Rétság-Bánk-Tolmács egy 
agglomerációban közösen oldja meg a szennyvízkezelést. Ennek érdekében a bánki polgármester úrral együtt 
felvettük a kapcsolatot Bózvári József tervező-szakértő úrral, aki bővebben kifejtette nekünk ennek lehetőségét, 
amit jónak találtunk mind a ketten. Ezt követően kerestük meg egy informális megbeszélés keretében Rétság 
Város Önkormányzat Képviselő-testületét, ahol Bózvári Úr szintén jelen volt és vázolta a lehetőségeket. A 
rétsági képviselő-testület a Bózvári Úr tájékoztatójával és az általa felvázolt fejlesztési lehetőséggel kapcsolatban 
nem tett fel kérdéseket, azt kérték, írjuk le egy hivatalos megkeresésben, hogy mit szeretnénk. Ezt követően a 
bánki polgármesterrel egy közös levélben leírtuk, hogy mit szeretnénk, hogy a három település egy  
agglomerációba tartozzon, és ehhez a tanulmány elkészítésének költségeit Bánk és Tolmács önkormányzata 
vállalja, ami körülbelül 3 millió forintos kiadást jelent. Ezt követően a rétsági Pénzügyi és Városüzemeltetési 
Bizottság megtárgyalta a beadványunkat és amit előtte előzetesen beszéltünk a fejlesztésről. Ezen a bizottsági 
ülésen jómagam és a bánki polgármester úr is részt vettünk. A bizottság a most kiosztott határozatot fogadta el, 
ezt javasolják elfogadásra a testületnek. A képviselő-testület pénteken ülésezett, úgy tudom, hogy ezt a határozati 
javaslatot fogadták el. Hivatalosan még nem kaptuk meg tőlük a döntést, de mivel elég jelentős mértékben érinti 
a tolmácsi önkormányzatot a határozatban foglaltak, úgy gondoltam, hogy mindenképp beszéljünk róla, hogy mi 
a véleménye erről a testületnek, hogy folytassuk tovább a tárgyalásokat. A bizottsági ülésen semmi konkrétum 
nem hangzott el, ezért kértem, hogy jelöljenek ki egy olyan személyt, akivel a jövőben érdemben tárgyalni 
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tudunk ez ügyben. Mezőfi Zoltán bizottsági tag azt mondta erre, hogy semmi szükség rá, hiszen ha tárgyalni 
szeretnénk, bármikor összehívható a bizottságuk. Az ülésen ezt a határozati javaslatot kaptam, melynek 
másolatait kiosztottam. Olvassátok át! 
 
A képviselő-testület elolvasta a Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete elé e témára vonatkozóan 
előterjesztett határozati javaslatot, mely javaslat – a polgármester tudomása szerint – a képviselő-testület által 
elfogadásra került. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez a határozati javaslat egy diktátum! Ezt ebben a formában nem fogadhatjuk el!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az első négy ponttal még egyet is értek, de a többi hattal nem! Az a mondat, hogy „az alábbiakban felsorolt 
pontokban foglaltak végleges és visszavonhatatlan” kicsit erős! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez az egész erős, de az első négy pontot akár el is fogadhatjuk.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az 5. pontban meghatározott plusz kapacitást csak abban az esetben javaslom elfogadni, amennyiben a pályázat 
engedi ezt, és ha szükséges hozzá önerő, akkor azt Rétság Önkormányzata biztosítja. Ha a pályázat nem engedi, 
akkor abban az esetben lehetne a plusz kapacitást biztosítani a fejlesztés során, ha Rétság teljes egészében 
önerőből vállalja ennek a megvalósítást, a pályázaton kívül. Szerintem a 6. pontba foglaltakra mi nem tudunk 
garanciát vállalni! Nem tudjuk, hogy mi lesz a későbbiekben, hogyan változnak a kiadások. Egyetértek azzal, 
hogy az a cél, hogy gazdaságosabb legyen a működés, hiszen a pályázat is ezt célozza, hogy a legkorszerűbb és 
legjobb megoldás legyen kiépítve, akkor feltételezem, hogy ez azzal jár, hogy a működtetés gazdaságosabb lesz, 
pláne, ha a két falu, Bánk és Tolmács szennyvize is ott lesz kezelve, akkor a fajlagos költségnek csökkennie kell, 
de erre garanciát mi nem tudunk adni, úgy gondolom.  A 7-8. pontban azt kérik, hogy a közigazgatási 
területünkből adjunk át egy értékes területet Rétság Város részére. Ezt én egyáltalán nem szeretném, hogy csak 
úgy 13 hektárral csökkenjen Tolmács területe! Az a javaslatom, hogy ezért a területért cserébe a Rétság 1010 
helyrajzi számú 4 ha nagyságú terület viszont kerüljön Tolmács Község közigazgatási területéhez átadásra. Ez az 
ipari park legfelső része, itt található az AFT üzeme. Miért legyen sokkal kevesebb Tolmács közigazgatási 
területe csak úgy? Amennyiben ők is felajánlanak nekünk a saját területükből egy területet, de nem egy 
értéktelen semmi területet, akkor úgy gondolom, hogy esetleg cserélhetünk. A 9-10. pontokban írtak nem 
biztosítanak egyenlő jogokat mindhárom önkormányzatnak. Javaslom a mi határozatunkat úgy meghozni, hogy 
az elhangzottak legyenek benne! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez, így már jobban hangzik! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
Hajnis Ferenc polgármester és Torma Andrea jegyző az elhangzottak alapján előkészítette és a képviselő-testület 
elé terjesztette a képviselő-testületi határozati javaslatot, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy az elhangzottak szerint összeállított határozat tervezet elfogadásra kerüljön, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta Rétság-Bánk-Tolmács szennyvízelvezetési agglomerációban megvalósuló 
szennyvízkezelésről szóló Rétság Város Önkormányzat képviselő-testületének 231/2016. (X.28.) határozatát, és 
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

93/2016. (X.31.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Rétság Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Rétság-Bánk-Tolmács agglomerációban 
megvalósuló közös szennyvízelvezetési és – tisztítási együttműködésre vonatkozó 
231/2016. (X.28.) határozatát, melyre vonatkozóan a következő döntést hozza: 

 
1. A Képviselő-testület Tolmács Község Önkormányzata részéről a Rétság Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 231/2016. (X.28.) határozatának 1-4. pontjában 
foglaltakat elfogadja. 
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2. A képviselő-testületnek az 5. pontban foglalt, Rétság város részére biztosítandó plusz 
kapacitás ellen nincs kifogása, amennyiben a támogatási rendszer, illetve a pályázat 
feltételei a plusz kapacitásra is lehetőséget adnak, és az ehhez szükséges önerő összegét 
Rétság Város Önkormányzata vállalja és biztosítja. Amennyiben a pályázati rendszer a 
többletkapacitás biztosítását nem támogatja, a képviselő-testület nem ellenzi a Rétság 
Város részére biztosítandó plusz kapacitás kizárólag Rétság Város Önkormányzatának 
önerőből (pályázaton kívül) történő megvalósítását.  

3. A Képviselő-testület a 6. pontban foglaltakkal egyetért, tekintettel arra, hogy a fejlesztés 
(és egyben a támogatás) célja a korszerű, gazdaságosan üzemeltethető technológia 
megépítése. A Képviselő-testület azonban kijelenti, hogy nem rendelkezik olyan 
hatáskörrel, amely alapján a szennyvízkezelés költségének szinten tartását vagy 
csökkentését (vagyis hogy a szennyvízkezelés költsége nem növekszik) garantálhatná, 
így erre vonatkozó garanciát a Képviselő-testület nem tud adni. 

4. A Képviselő-testület a 7-8. pontban foglaltakat abban az esetben tudja elfogadni, 
amennyiben a Rétság Város közigazgatási területébe kerülő 13.6 ha nagyságú, 
potenciális fejlesztési (értékes) területtel történő tolmácsi közigazgatási területcsökkenés 
kompenzálásaként a jelenlegi Rétság 1010 helyrajzi számú 4 ha nagyságú terület 
Tolmács Község közigazgatási területéhez átadásra kerül. 

5. A Képviselő-testület a 9-10. pontokban foglaltakat egyoldalú feltételeknek minősíti, ami 
nem tükrözi a mindhárom fél számára kölcsönös előnyökkel járó fejlesztés érdekében 
történő egyenrangú együttműködés kialakításának szándékát. Mivel ezen feltételek nem 
felelnek meg a Képviselő-testület által elfogadható, a három település önállóságát 
tiszteletben tartó demokratikus együttműködésnek, ezért a Képviselő-testület megbízza 
a Polgármestert, hogy ezen feltételek tekintetében folytasson tárgyalásokat Rétság 
Város Önkormányzatának illetékeseivel egy demokratikus, a projektben érintett három 
önkormányzat közös felelősségvállalását és egyenrangúságát tükröző, 
kompromisszumos megoldás kialakítására vonatkozóan. 

 
A képviselő-testület megbízza a Polgármestert Rétság Város Önkormányzat illetékes 
szerveivel való, jelen határozat szerinti egyeztetések lefolytatására, valamint a 
végrehajtáshoz szükséges jognyilatkozatok megtételére, illetve képviselő-testületi döntések 
előkészítésére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

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

 
 

Hámori Imréné 
képviselő 





 
 
1. Napirend  Rétság-Bánk-Tolmács szennyvízelvezetési agglomeráció 
 

 

 
 
 
……../2016. (X.31.) Képviselő – testületi határozati j a v a s l a t  
 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Rétság Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Rétság-Bánk-Tolmács agglomerációban megvalósuló közös szennyvízelvezetési és – 
tisztítási együttműködésre vonatkozó 231/2016. (X.28.) határozatát, melyre vonatkozóan a következő döntést 
hozza: 
 

1. A Képviselő-testület Tolmács Község Önkormányzata részéről a Rétság Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 231/2016. (X.28.) határozatának 1-4. pontjában foglaltakat elfogadja. 

2. A képviselő-testületnek az 5. pontban foglalt, Rétság város részére biztosítandó plusz kapacitás ellen 
nincs kifogása, amennyiben a támogatási rendszer, illetve a pályázat feltételei a plusz kapacitásra is 
lehetőséget adnak, és az ehhez szükséges önerő összegét Rétság Város Önkormányzata vállalja és 
biztosítja. Amennyiben a pályázati rendszer a többletkapacitás biztosítását nem támogatja, a képviselő-
testület nem ellenzi a Rétság Város részére biztosítandó plusz kapacitás kizárólag Rétság Város 
Önkormányzatának önerőből (pályázaton kívül) történő megvalósítását.  

3. A Képviselő-testület a 6. pontban foglaltakkal egyetért, tekintettel arra, hogy a fejlesztés (és egyben a 
támogatás) célja a korszerű, gazdaságosan üzemeltethető technológia megépítése. A Képviselő-testület 
azonban kijelenti, hogy nem rendelkezik olyan hatáskörrel, amely alapján a szennyvízkezelés 
költségének szinten tartását vagy csökkentését (vagyis hogy a szennyvízkezelés költsége nem 
növekszik) garantálhatná, így erre vonatkozó garanciát a Képviselő-testület nem tud adni. 

4. A Képviselő-testület a 7-8. pontban foglaltakat abban az esetben tudja elfogadni, amennyiben a Rétság 
Város közigazgatási területébe kerülő 13.6 ha nagyságú, potenciális fejlesztési (értékes) területtel 
történő tolmácsi közigazgatási területcsökkenés kompenzálásaként a jelenlegi Rétság 1010 helyrajzi 
számú 4 ha nagyságú terület Tolmács Község közigazgatási területéhez átadásra kerül. 

5. A Képviselő-testület a 9-10. pontokban foglaltakat egyoldalú feltételeknek minősíti, ami nem tükrözi a 
mindhárom fél számára kölcsönös előnyökkel járó fejlesztés érdekében történő egyenrangú 
együttműködés kialakításának szándékát. Mivel ezen feltételek nem felelnek meg a Képviselő-testület 
által elfogadható, a három település önállóságát tiszteletben tartó demokratikus együttműködésnek, 
ezért a Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy ezen feltételek tekintetében folytasson 
tárgyalásokat Rétság Város Önkormányzatának illetékeseivel egy demokratikus, a projektben érintett 
három önkormányzat közös felelősségvállalását és egyenrangúságát tükröző, kompromisszumos 
megoldás kialakítására vonatkozóan. 

 
A képviselő-testület megbízza a Polgármestert Rétság Város Önkormányzat illetékes szerveivel való, jelen 
határozat szerinti egyeztetések lefolytatására, valamint a végrehajtáshoz szükséges jognyilatkozatok 
megtételére, illetve képviselő-testületi döntések előkészítésére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 


