
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete  17/2016. (XI.16.) jegyzőkönyv 

 1

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

17/2016. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2016. november 16-án 900 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 
 
 
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 hitelesítésre felkérem Dudás Gergely alpolgármestert. 
A javasolt napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek kiegészítése, javaslata? 
 
Dudás Gergely alpolgármester: 
Javaslom, hogy 10. napirendként vegyük fel az önkormányzati dolgozók év végi jutalmazását, és így az 
„Egyebek” lenne a 11. napirend. 
 
A Képviselő-testület a javasolt napirendeket a javasolt kiegészítéssel 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. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

3. A közterület használatról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
4. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

5. Börzsöny Térsége Leader Egyesület tagi kölcsön iránti kérelme 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
6. 2017. évi belső ellenőrzési terv 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

7. Közétkeztetési vállalkozási szerződés 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

8. A képviselő-testület 2017. évi munkaterve 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
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9. Karácsonyi szaloncukor ajándékozás a tolmácsi háztartások számára – szóbeli megbeszélés 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

10.    2016. évi munka jutalmazása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

11.   Egyebek 
 
 
Napirend előtt 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Láttátok, hogy elkészült a Tavasz utca felújítása. Az ott lakók nem győznek hálálkodni érte, köszönik! 
Az Ipoly TV-ben benne volt - nem tudom láttátok-e - hogy a tolmácsi bekötőút már tervezés alatt van. 
A szennyvízzel kapcsolatban – amit Rétságnak válaszoltunk, hogy mit kérünk cserébe a tolmácsi közigazgatási 
terület átadásáért – a rétsági bizottságnak jövő hét kedden lesz ülése, pénteken pedig testületi ülés. Szeretnék 
mind a két ülésre elmenni, és elmondani az álláspontunkat szóban is. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Mi ez a határozott elzárkózás Rétság részéről?! Ilyet leírnak, hogy a határozatunk végleges, és nem is adnak 
lehetőséget tárgyalásra!? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha kapok szót, akkor meg fogom kérdezni, hogy tárgyalhatunk róla vagy nem, mert azt írták, hogy végleges és 
visszavonhatatlan a döntésük. A szakértő azt mondta, hogy amennyiben Rétság elfogadja a javaslatunkat, a 
felújítás kihozható úgy, hogy Rétságnak nem kell külön önrészt vállalni. Tehát Rétságnak nem kerülne semmibe! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Most a testület zárkózik el ennyire, vagy a polgármester? Te mit látsz? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A testület! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
És a bizottság! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az a terület, amit Rétság kér Tolmács közigazgatási területéből, az egy potenciális fejlesztési terület. 
Amennyiben oda vállalkozás megy, a mostani közigazgatási határ alapján nekünk fizetnének iparűzési adót. 
Így is veszítenénk 9,5 hektárt, de sokat nyernénk az AFT iparűzési adójával! Ha ezt nem adják, akkor mi sem 
adjuk! Több tolmácsi emberrel beszéltem, akik szintén ezt javasolták. Eddig is megvoltunk csatorna nélkül, még 
egy darabig elleszünk. Ha nem megy Rétsággal, megpróbáljuk nélküle, de ez még a jövő.Valami megoldást 
találunk! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Mindent meg kell próbálnunk! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én még azt szeretném megemlíteni – amit a polgármester a távolléte miatt kiadott feladatomul - hogy az egyik 
ingatlanhoz kötötték be a gázt, és felásták az utat. Utána néztem a dolognak, hogy a gázvezeték nem az út 
közepén meg, mint ahogy a közüzemi rajzukon szerepel, hanem az út szélén. Visszaállították az eredeti állapotot, 
és valóban a járda alatt találták meg főnyomócsövet. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én is leellenőriztem a helyszínt, elég rendes cég, 1 év garanciát vállalnak az út helyreállítására. Az aszfalt 
pénteken kerül majd rá a betonra. Szakszerűen készítik el, úgy láttam. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Valóban szakszerűen csinálták, én is láttam, ahogy töltötték vissza a földet. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Pénteken még meg fogom nézni. 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, a képviselő-testület egyhangúan elfogadta a polgármester napirend 
előtti tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend              Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kötelező rendeletet alkotni az egészségügy alapellátás körzeteiről.  
 
Torma Andrea jegyző 
Valószínű, hogy a fogorvosi ügyeleti ellátás majd még a testület elé kerül. Fogorvosi ügyelet a megyében 
Salgótarjánban van, de nincs velük megállapodásunk. Ezt most elindítottuk, felvettük velük a kapcsolatot ennek 
érdekében. Meglátjuk, milyen feltételeket mondanak, az is lehet, hogy kérnek valamennyi anyagi hozzájárulást, 
nem tudjuk. Egyelőre beírtuk a rendeletünkbe a salgótarjáni ügyeletet, aztán meglátjuk, milyen választ kapunk, 
és ha szükséges, a testület elé kerül a téma. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Gondolom, mindenki számára érthető. Azt is olvastátok, amit a gyermekorvos és a háziorvos kért? Kérik, hogy 
vállaljuk át tőlük a rendelő fenntartási költségeit. Beszéltem a jegyző asszonnyal, és azt mondta, hogy Bánk is 
átvállalta a hozzájuk kijáró háziorvos helyett a rendelő fenntartási költségeit. Borsosberény is állja bizonyos %-
ban! Én javaslom, hogy vállaljuk át az 50%-át! Szerintem nem lesz nagy költsége. És akkor legalább a mostani 
rendelési idő maradjon meg Tolmácson. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerintem vállaljuk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Vállaljuk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Vállaljuk. Január 1-től? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Igen, január 1-től. 
 
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 egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló előterjesztett rendelet tervezetet, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 
következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2016. (XI.16.) 
önkormányzati rendelete 

 
az egészségügyi alapellátások körzeteiről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy önkormányzatunk fizesse az 
orvosi rendelő közüzemi díjainak 50%-át, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő-testület megtárgyalta az orvosi rendelő fenntartási költségeinek önkormányzat általi átvállalására 
irányuló háziorvosi kérelmet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

94/2016. (XI.16.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – megtárgyalva a felnőtt és 
gyermek háziorvos kérelmét – úgy dönt, hogy 2017. január 1-jétől a tolmácsi orvosi 
rendelő (2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 94.) üzemeléséhez kapcsolódó működési (rezsi) 
költségek (víz, villany, fűtés) 50 %-át Tolmács Község Önkormányzata az Önkormányzat 
költségvetése terhére vállalja és számla alapján kifizeti, azzal a feltétellel, illetve abban az 
esetben, amennyiben a háziorvosok legalább a jelenlegi tolmácsi rendelési időt (felnőtt 
háziorvos heti két napon 2-2 óra, gyermek háziorvosi rendelés heti egy napon 1 óra) 
biztosítják. A rezsi költség 50%-a kifizetésének további feltétele, hogy a továbbszámlázott 
szolgáltatásról szóló számlához mellékletként csatolásra kerül a továbbszámlázott rezsi 
költségről szóló eredeti közüzemi számla másolata. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az e határozatnak megfelelő tartalmú 
jognyilatkozat aláírására, valamint hogy a továbbszámlázott rezsi szolgáltatásról szóló 
számla, és a számla tartalmát alátámasztó közüzemi számlamásolat alapján a rezsi kiadás 
50%-ának kifizetésről gondoskodjon. 
 
Határidő:  2017. január 1-től folyamatos, más tartalmú döntésig 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
2. Napirend           A szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést, ez egy szükséges módosítás, ami törvényi szabályozás miatt szükséges. 
 
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 szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítását 
az előterjesztett rendelet tervezet szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 
következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 10/2016. (XI.16.) 
önkormányzati rendelete 

 
a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
3. Napirend          A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mindenki olvasta az előterjesztést. Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? 
 
Torma Andrea jegyző 
Amennyiben az önkormányzat nem akar emelni a díjakon, akkor csak a filmforgatás díja kerül ki a rendelet 
mellékletéből.  
 
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 az önkormányzat közterület használatáról szóló rendelet módosítását az előterjesztett rendelet 
tervezet szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 
következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2016. (XI.16.) 
önkormányzati rendelete 

 

a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
4. Napirend          A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Javasolnám jövőre átgondolni a rendelet módosítását, és esetleg bevezethetnénk építmény adót, mivel van egy jó 
pár kihasználatlan csarnok Tolmácson! Egyéb javaslata valakinek? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Egyelőre ne módosítsunk. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerintem is maradjon! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja, hogy 2017-re ne kerüljön módosításra az önkormányzat helyi adó rendelete, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület felülvizsgálta a helyi adó rendeletet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

95/2016. (XI.16.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. évre 
vonatkozóan nem kívánja módosítani a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletét, így a 
helyi adó mértékeket sem, és 2017. január 1-jétől nem kíván települési adót bevezetni. 
 
Határidő: azonnal, 2017. évben 
Felelős: polgármester 

 
 
 
5. Napirend         Börzsöny Térsége Leader Egyesület tagi kölcsön iránti kérelme 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ennek az egyesületnek én vagyok az egyik alelnöke, és elég sok mindenbe belelátok. Nem az egyesület hibája, 
hogy jövő évtől nem tudja magát biztonságosan finanszírozni. Azt az ígéretet kaptuk, hogy március táján 
pénzhez juthat az egyesület. Ez a kölcsön csak arra szolgálna, hogy ha megszorulnak, akkor minden 
tagönkormányzat biztosít 100.000 Ft kölcsönt az egyesületnek. 
 
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 
a Börzsöny Térsége Leader Egyesület részére az előterjesztett tagi kölcsönszerződés szerint tagi kölcsönt 
nyújtsunk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Börzsöny Térsége Leader Egyesület tagi kölcsön iránti kérelmét, és 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

96/2016. (XI.16.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő – testülete úgy dönt, hogy a Börzsöny 
Térsége Leader Egyesület részére kamatmentes tagi kölcsön formájában 100 000 Ft, azaz 
egyszázezer Ft összeget biztosít a munkaszervezet működési költségeinek finanszírozására 
vonatkozóan azzal, hogy a tagi kölcsön visszafizetésének legkésőbb 2017. december 31. 
napjáig meg kell történnie. 
A képviselő-testület elfogadja és jóváhagyja a tagi kölcsön nyújtásáról szóló előterjesztett 
kölcsönszerződést, és felhatalmazza a polgármestert a tagi kölcsönszerződés aláírására és a 
szükséges intézkedések, jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: 2016. december 31, illetve szükség szerint. 
Felelős:    polgármester   

 
 
 
6. Napirend          2017. évi belső ellenőrzési terv 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést, van-e kérdés, vélemény, más javaslat? 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
előterjesztett 2017. évi belső ellenőrzési tervet, kérem kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a 2017. évi belső ellenőrzési tervet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

97/2016. (XI.16.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi belső 
ellenőrzési munkatervét az előterjesztettek szerint – óvodai normatíva igénylés ellenőrzése 
- jóváhagyja. 
 
Határidő: 2017. év 
Felelős:    jegyző 

 
 
 
7. Napirend          Közétkeztetési vállalkozási szerződés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mint láttátok, a vállalkozó 15 Ft-ot emel a vendég és szociális étkezés díján, ezért rendeletet is kell majd 
módosítani, ha ezt elfogadjuk. Most a vállalkozási szerződésről kell döntenünk, az alapján aláírom a 
vállalkozóval a beszállításra vonatkozó szerződést, és az elfogadott beszerzési ár alapján a jegyző asszonnyal 
még november 30-ig kidolgozzuk a térítési díj rendelet módosítását. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ha jól láttam, akkor az iskolás-óvodás étkeztetést nem érinti az emelés? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt nem. Most arról kell dönteni, hogy a felnőtt ebéd emelt díját elfogadjuk-e? 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Van más lehetőségünk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Biztos van. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Bánknak ki a beszállítója? 
 
Torma Andrea jegyző 
Bánkon is a Vác és Vidéke Vendéglátó Kft., és Borsosberénynek is. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem hallunk rájuk panaszt! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez a 15 Ft rá lenne terhelve az étkezőre, vagy ebből az önkormányzat be tud még vállalni valamennyit? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A vendégétkező mindenképp fizesse meg, miért vállalnánk be? 
 
Torma Andrea jegyző 
A szociális étkezők térítési díját kidolgozzunk, mert a szociális étkezésre állami támogatást is kapunk, azt is 
figyelembe kell venni, és el kell végezni az önköltség számítást. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Aki a Zuluból rendel egy sima menüt, az 900 Ft. 
 
Csehek József képviselő 
Van az 1.400 Ft is! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az attól függ, hogy mit rendelsz. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy 
a közétkeztetési vállalkozási szerződést az előterjesztett tervezet szerint aláírjam, és elfogadjuk a 
vállalkozó ajánlatát, ami alapján november 30-ig kidolgozzuk az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és a 
térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítását, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a közétkeztetési vállalkozási szerződés napirendet, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

98/2016. (XI.16.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi étkeztetési 
szolgáltatásra (óvodás gyermekek, szociális rászorulók étkeztetése) vonatkozóan 2017. 
január 1-jétől 2017. december 31-ig a Vác és Vidéke Vendéglátó Kft. (2600 Vác, Rádi út 
2., Adószám: 23819706-2-13, Cégjegyzék szám: 13-09-154226) vállalkozóval szerződést 
köt az előterjesztett vállalkozási szerződés tervezetnek és a benyújtott árajánlatnak 
megfelelően.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az elfogadott beszállítási 
díjak alapján az étkeztetés nyersanyagköltségeiről és a térítési díjakról szóló önkormányzati 
rendelet módosítását készítse elő és döntés céljából terjessze a képviselő-testület elé.  
 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős:   polgármester 
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8. Napirend          A képviselő-testület 2017. évi munkaterve 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e esetleg valakinek javaslata? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az előző ülésen valamit beszéltünk, hogy bele kellene rakni a munkatervbe, de nem jövök rá, hogy mi volt az! 
Azt tudom, hogy mondtunk valamit! 
 
Torma Andrea jegyző 
Nem tudom, hogy mi lehetett az! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Benne van a nevében is, hogy terv. Év közben, ami szükséges, azt megtárgyaljuk. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
képviselő-testület 2017. évi munkatervét, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a képviselő-testület 2017. évi munkatervét, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

99/2016. (XI.16.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztett 2017. évi 
munkatervet a javaslat szerint elfogadja. 
 
Határidő:  2017. év folyamán 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
9. Napirend          Karácsonyi szaloncukor ajándékozás a tolmácsi háztartások számára – szóbeli  
                          megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most már nem is tudom, hogy hány éves hagyomány a szaloncukor ajándékozás a tolmácsi háztartásoknak. 
Szerintem ne szakítsuk meg ezt! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó, legyen, de milyen? Az idén is zselés? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amilyet kapunk. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy 
az idén is ajándékozzunk minden tolmácsi háztartásnak egy csomag szaloncukrot, kérem kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Karácsonyi szaloncukor ajándékozás lehetőségét, és 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

100/2016. (XI.16.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2016. évben is biztosít minden 
tolmácsi háztartás részére egy-egy csomag szaloncukrot, mely a tolmácsi vegyesboltban 
(Turcsányiné Csáthy Mónika egyéni vállalkozó) kerül megvásárlásra. 
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a szaloncukor 
megvásárlásáról és a háztartások részére történő eljuttatásról. 
 
Határidő:  2016. december 24. 
Felelős:    polgármester 
 

 
 
10. Napirend          az önkormányzati dolgozók 2016. évi munkának jutalmazása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szeretném, ha az idén is kapna minden dolgozónk jutalmat. Úgy gondoltam, hogy az óvodai dolgozóknak 
meghatározunk bruttó 150.000 Ft-os keretet, amit a vezető óvónő oszthat szét tetszés szerint. Az önkormányzat 
foglalkoztatásában állók részére én osztanám szét a meghatározásra kerülő keretet. Szerencsére van pénzünk, de 
ez nem azt jelenti, hogy szórhatjuk! Azt javaslom, hogy állapítsunk meg egy jutalom keretet. A hivatali dolgozók 
jutalmazása a jegyző asszony hatáskörébe tartozik. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
És a közmunkásként dolgozók? Mondjuk, akik takarítanak? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azokat nem szoktuk jutalmazni.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én azt gondolnám, hogy nekik is kellene egy kis jutalmat adni. Nem annyit, mint a rendes dolgozóinknak, de 
valamennyit.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha a takarítók kapnak, akkor az összes közmunkásunk kapjon! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én már felírtam, hogy mind kapjon! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én nem olyanra gondolok, aki mondjuk két hete dolgozik, hanem azoknak, akik szinte mindig nálunk dolgoznak. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ezzel serkentenénk is őket! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Motivációnak jó! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én 10.000 Ft-ot javaslok mindenkinek.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Legyen! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
De legyen fölbruttósítva, hogy a tízezret megkapják! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Úgy lesz! Akkor legyen bruttó 20.000 Ft a közmunkásoknak fejenként. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Így van! Hagy örüljenek! Ilyen szép rend, mint a mi falunkban van, kevés helyen van! 
 
A képviselő-testület számba vette az önkormányzati dolgozókat, és meghatározta a részükre nyújtható jutalom 
keretösszegét. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
December 16-án – ez egy pénteki nap – egy év végi vacsorára hívom a tisztelt képviselő-testületet az összes 
intézményi dolgozóval együtt. Tavaly az óvodai dolgozók is külön szerveztek maguknak év végi vacsorát, most 
legyünk együtt! És ott átadhatnánk a jutalmakat is. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az nagyon jó! Legyen ott mindenki. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy 
az önkormányzati dolgozók jutalomkerete 430.000 Ft legyen, beleértve az óvodai alkalmazottakat is, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzati dolgozók 2016. évi jutalmazását, és 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

101/2016. (XI.16.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
foglalkoztatásában lévő dolgozók (beleértve az önkormányzat fenntartásában működő 
Tolmácsi Kisbagoly Óvoda intézményben foglalkoztatottakat is) 2016. évben végzett 
munkáját kiválónak értékeli, ezért a munkájuk elismeréseként a dolgozók részére 
pénzjutalom kifizetéséről dönt. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi 
költségvetése terhére az önkormányzat alkalmazásában álló foglalkoztatottak 2016. évi 
jutalmazásához 430.000 Ft pénzjutalom keretet, valamint ennek járulék keretét biztosítja.  
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen az önkormányzat 
alkalmazásában álló foglalkoztatottak részére történő jutalmak kifizetéséről, illetve az 
intézményben foglalkoztatottak részére a jutalomkeret biztosításáról. 
A képviselő-testület a 2016. évi költségvetése terhére a foglalkoztatottak részére 2016. 
december 16-án évzáró vacsorát nyújt az önkormányzat közösségi házában, melyen a 
jutalmak átadására is sor kerül. A képviselő-testület megbízza a polgármestert az évzáró 
vacsora megszervezésével. 
 
Határidő:  2016. december 23. 
Felelős:    polgármester 

 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A Polgármester Úr az idén letudta a 10. évét. Ezt valahogy díjazni illik. Én javaslok nettó 250.000 Ft-ot 
jutalomként megállapítani részére. 
 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szerintem bruttó összegben határozzuk meg a jutalmat. 
 
Torma Andrea jegyző 
A nettó 250.000 Ft kerekítve bruttó 370.000 Ft.  
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt a szavazásban nem kíván részt venni. A 
képviselő-testület a Polgármestert személyes érintettsége miatt egyhangúan kizárta a szavazásból. 
 
Dudás Gergely alpolgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, 
hogy a polgármester a 2016. évi munkája elismeréseként nettó 250.000 Ft, bruttó 370.000 Ft jutalomban 
részesüljön, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a polgármester 2016. évi jutalmazását, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
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102/2016. (XI.16.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hajnis Ferenc főállású 
polgármester 2016. évben végzett munkáját kiválónak értékeli, melynek elismeréseként 
370.000 Ft pénzjutalomban részesíti.  
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen a megállapított jutalom 
kifizetésről. 
 
Határidő:  2016. december 23. 
Felelős:    polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tisztelettel megköszönöm a testületnek! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az alpolgármester kimaradt! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Úgy gondolom, hogy az Alpolgármester Úr kapjon jutalomként 1 havi illetményt. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Bruttó 120.000 Ft-ot javaslok . 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Dudás Gergely alpolgármester bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt a szavazásban nem kíván részt venni. 
A képviselő-testület az Alpolgármestert személyes érintettsége miatt egyhangúan kizárta a szavazásból 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy 
az alpolgármestert 2016. évi munkájáért 120.000 Ft jutalomban részesítsük, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az alpolgármester 2016. évi jutalmazását, és 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

103/2016. (XI.16.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dudás Gergely alpolgármester 
2016. évben végzett munkáját kiválónak értékeli, melynek elismeréseként 120.000 Ft 
pénzjutalomban részesíti.  
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a megállapított jutalom 
kifizetésről. 
 
Határidő: 2016. december 23. 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
10. Napirend          Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jövő hét péntekre terveztük a közmeghallgatást, falugyűlést. 
 
Torma Andrea jegyző 
Én akkor Pesten vagyok egy képzésen, ezért azt kérném, hogy ha lehet, legyen egy másik időpontban. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, tegyük át máskorra. December 1. csütörtök 18 órakor? Jó? 
 
Csehek József képviselő 
A közösségi házban? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
A képviselő-testület a közmeghallgatás és falugyűlés időpontjára tett polgármesteri javaslatot elfogadta. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A közfoglalkoztatottjainknak egy melegedési lehetőséget kellene biztosítani. Arra gondoltam, hogy amelyik 
helyiséget annak idején a Börzsöny Kontakt Kft. bérelte irodának, oda vennénk egy gázsziesztát, és megoldódna ez 
a probléma. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Támogatom! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
3-4 hónapról van csak szó! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A teherautónk nem indul. Beszéltem a szerelőkkel, azt mondták, hogy valószínűleg elfagyott a cső. Jobb minőségű 
diesel üzemanyagot kell bele tankolnunk – meg a buszba is  – a téli időszakban. Most lehúzatjuk Rétságra, és ha kell 
rajta valamit csinálni, megjavítják. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha kiolvad, el fog az indulni! 
 
 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta a napirendek tárgyalását. 
 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 

Dudás Gergely  
alpolgármester 

 


