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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

20/2016. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
Készült: 2016. december 5-én 17.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről 

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

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc  polgármester  
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Csehek József képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
 Hámori Imréné képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
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 meghívóban szereplő napirenden kívül javaslom megtárgyalni az első világháborús emlékmű felújítására 
megnyílt pályázati lehetőséget, valamint zárt ülés keretében két települési támogatás iránti kérelmet, és szintén 
települési támogatásra lenne két javaslatom.  
 
A képviselő-testület a javasolt napirendeket egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
Napirend 
 
1. Településrendezési eszközök módosítása – partnerségi egyeztetési rend 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
2. Az első világháborús emlékmű felújítása – pályázati lehetőség 
  Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
  

 
 
1.Napirend          Településrendezési eszközök módosítása – partnerségi egyeztetési rend 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést. Kérdés, vélemény? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szerintem vonjuk be még a nagyobb mezőgazdasági vállalkozókat is! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Név szerint kire gondolsz? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szarka Miklós és Drajkó Endre. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó. Akkor javaslom még a H & MR Transzport Kft-t is bevonni. 
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Torma Andrea jegyző 
Egyeztetve a határozati javaslatot a településtervezőnkkel, a 2. c) pont szerinti véleményezési határidőnél azt a 
módosítást javaslom, hogy "legalább 30 napot, egyszerűsített eljárás esetén legalább 15 napot" szövegrésszel 
kerüljön elfogadásra a határozat, hiszen az egyszerűsített eljárásnál az államigazgatási véleményezés is csak 15 
nap, így a 30 nap adminisztrációs problémákat okozhat. 
 
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 elhangzott kiegészítésekkel és módosítással a határozati javaslatot elfogadjuk, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó partnerségi 
egyeztetési rendet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő határozatot:  
 

137/2016. (XII.5.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács község településrendezési eszközei módosításának partnerségi egyeztetésének 
rendjére 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján a 70/2016. 
(IX.13.) határozatával elindított településrendezési eszközök módosításának partnerségi 
egyeztetési rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 
1. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) és a partnerek 
tájékoztatásának módja és eszközei: 

a) A településrendezési eszközök módosítása során az önkormányzat az alábbi 
partnereket kívánja bevonni:  

- valamennyi, az önkormányzat közigazgatási területén ingatlannal rendelkező 
személyt, azzal, hogy a rendezés alá vont területen kívüli ingatlantulajdonos 
közérdekű érintettsége esetén lehet partner, és a jelen rendezés tárgyához való 
hozzászólás fő elvének érvényesülnie kell, 

- az alábbi személyeket, szerveket, szervezeteket: 
• Nógrádi Erdőkémia Zrt. (2657 Tolmács, Arany János utca 2.) 
• Börzsöny Kontakt Kft. (2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 16.) 
• Gránit-Ex Kft. (2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 108.)  
• Börzsöny Térsége Leader Egyesület (2657 Tolmács, Sport utca 10.) 
• H & MR Transzport Kft. (1136 Budapest, Tátra u. 5/a.) 
• Szarka Miklós mezőgazdasági vállalkozó (2657 Tolmács, Szabadság u. 39.) 
• Drajkó Endre mezőgazdasági vállalkozó (2657 Tolmács, Füvellő u. 15.) 

A felsorolt szervek abban az esetben tekintendők partnernek, ha a partnerségi 
viszonyt írásban elfogadják. 

b) A tájékoztatás módja és eszközei: a lakosság az önkormányzat honlapján, a 
www.tolmacs.hu és az önkormányzat hirdetőtábláján (2657 Tolmács, Sport utca 1. 
szám alatti Faluházban elhelyezett hirdetőtábla) kap tájékoztatást. Az a) pontban 
megnevezett szervek közvetlenül írásban megkeresésre kerülnek véleményük 
megkérése céljából. 

2. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja: 
a) Az önkormányzat írásbeli formában a székhelyére vagy elektronikus úton a 

hivatal@tolmacs.hu elektronikus levélcímre várja a véleményeket, javaslatokat. 
b) A javaslatokat, véleményeket az Önkormányzat Hivatalában iktatni kell, és azokat 

elkülönítetten kell kezelni, gyűjteni. A tervezés során az önkormányzat, illetve a 
megbízott tervező értékeli valamennyi javaslatot, észrevételt, és az értékelés 
eredménye az 1.b) pont szerinti eszközökön legalább 15 napra közzétételre kerül. 
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c) A véleményezési szakaszban a tervezési dokumentáció elkészültét követően az 
önkormányzat az 1.b) pontban meghatározott eszközökön hirdetményt tesz közzé, 
hogy a partnerek tegyék meg véleményüket. A hirdetményben az önkormányzat 
legalább 30 napot, egyszerűsített eljárás esetén legalább 15 napot biztosít arra, hogy 
a partnerek észrevételt, javaslatot tehessenek. A partnerek javaslataikat, 
észrevételeiket az a) pont szerinti formában, az a) pontban megjelölt úton tehetik 
meg. 
A partnerek a tervezési dokumentációt a település honlapján vagy az Önkormányzati 
Hivatalban tanulmányozhatják át. 

d) A kifogást emelő véleményező megállapítást jogszabályi hivatkozással, vagy 
részletes szakmai indoklással, vagy közösségi érdekkel kell igazolni. 

3. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk, 
nyilvántartásuk rendje: 

a) Az önkormányzat a közösségi érdekekre figyelemmel – a jogszabályban 
meghatározott egyeztetésen túl – további egyeztetést kezdeményezhet a partnerekkel 
a vélemények tisztázására, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

b) Az egyeztetés módja lehet (az önkormányzat külön döntése alapján): 
ba) helyben szokásos fórumon (partnerségi fórum, közmeghallgatás stb.) 
bb) meghívásos tárgyalás a partnerekkel. 

c) A véleményezést követően a partnerek el nem fogadott javaslatait, véleményeit a 
képviselő-testület tárgyalja, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a 
képviselő-testület dönt. 

d) A véleményezési szakasz lezárulásáról az önkormányzat hirdetményt tesz közzé az 
1.b) pont szerinti eszközökön, egyúttal közzéteszi a tervezési dokumentációt is. A 
dokumentáció elérhető az a település honlapján és az Önkormányzati Hivatalban. 

4. Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát 
biztosító intézkedések: 
Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát az önkormányzat az 1.b) pont 
szerinti eszközökön történő közzététellel biztosítja az elfogadást követő 15 napon belül 
legalább 30 napig való közzététellel.  
 
Határidő: azonnal, folyamatos a településrendezési eszközök módosításának eljárása alatt 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 

2. Napirend Az első világháborús emlékmű felújítása – pályázati lehetőség 
 
 

Hajnis Ferenc polgármester 
A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum I. világháborús hadisírok és emlékművek 
felújítására írt ki pályázatot. A pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott 
első világháborús hadsírok és emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására van lehetőség. A 
pályázati program célja, hogy ily módon is ébren tartsa az első világháborúval kapcsolatos társadalmi 
emlékezetet, s ezáltal hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai 
identitás erősítéséhez. Pályázaton megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok és járási 
kormányhivatalok vehetnek részt. A pályázat támogatja az I. világháborús emlékművek rendbetételét, felújítását 
és helyreállítását. Támogatás igényelhető kivitelezési költségekre, restaurálási költségekre, szakértői díjakra 
(művészettörténész, restaurátor, muzeológus, statikus és építész szakértők), tervezői díjakra.  
A pályázati kiírás keretében támogatott projekteknek 2017. december 31-ig kell megvalósulnia. Az elnyerhető 
támogatás összegének felső határa felújítandó emlékművenként 1.000.000 forint. A támogatás vissza nem 
térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában. 
A pályázatnál önerő vállalása nem előírás, ugyanakkor a pályázat tartalmi elbírálása során a pályázó által vállalt 
önrész mértéke is pontozásra kerül, a vállalt önrész alapján 10 pont érhető el. Kértem ajánlatot Miskédi György 
műkőves restaurátortól, aki 920.000 Ft ellenében vállalná az emlékmű felújítási munkát, erről árajánlatot adott. 
(Polgármester az árajánlatot átadta a képviselők részére.). Az árajánlatban szerepel, hogy ezen kívül 300.000 
Ft-ért vállalná 5 db lánctartó oszlop elkészítését az emlékmű köré. Interneten megnéztem, milyen áron lehet 
láncot beszerezni, az ide szükséges lánc körülbelül 100.000 Ft lenne. Ezt önerőből kellene biztosítanunk, mivel a 
támogatási összeg a felújításra és a helytörténészi tanulmány elkészítését fedezné. A helytörténészi tanulmányt 
Végh József helytörténésszel javaslom elkészíttetni, ismeri Tolmács történelmét, és Ő hívta fel a figyelmemet a 
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pályázati lehetőségre is. A pályázattal sor kerülhetne a felújításra szoruló emlékművünk felújítására. Javaslom, 
az I. világháborús emlékmű felújítására nyújtsunk be pályázatot. A pályázat beadási határideje november 3-tól a 
rendelkezésre álló forrás keretéig tart, ezért igyekeznünk kell mihamarabb beadni. Úgy gondolom, hogy 400.000 
önerőt be tudunk vállalni erre a célra. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Emlékszem rá, hogy korábban a Polgárőrség is tervezte, hogy bead egy ilyen pályázatot, de akkor abból nem lett 
semmi, én akkor is támogattam, most is támogatom, hogy az emlékmű fel legyen újítva, és a falu közepén így 
egy szép felújított emlékmű lenne. 
 
További hozzászólás, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy a tolmácsi I. világháborús emlékmű felújítására, renoválására, pályázatot nyújtsunk be, és vállaljuk 
400.000 Ft önerő biztosítását, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő–testület megtárgyalta az I. világháborús emlékmű felújítására vonatkozó pályázati lehetőséget, és 5 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

138/2016. (XII.5.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum I. világháborús hadisírok 
és emlékművek felújítására meghirdetett pályázati felhívásra (pályázat kódja: HIM-
HF16) a tolmácsi I. világháborús emlékmű felújítására vonatkozóan.  
Tervezett fejlesztés összege: 1.400.000 Ft. A képviselő-testület az emlékmű 
felújításához 400.000 Ft önerő biztosítását vállalja, melyet – pályázati támogatás 
elnyerése esetén – az önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosít.  
A képviselő-testület a pályázatot jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a tolmácsi I. világháborús emlékmű felújítására irányuló pályázatot határidőben 
benyújtsa. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
 

 
További napirend és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a további napirendek tárgyalását zárt ülésen 
folytatta. 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 

Hámori Imréné 
képviselő 


