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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

1/2017. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2017. január 26-án 1200 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 
 Hámori Imréné képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszöntöm a képviselőket. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitom. 
Jegyzőkönyv hitelesítőként felkérem Csehek József képviselő.  
A javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A mai ülés napirendjeire két módosítási javaslatom van: 2. napirendként javaslom megtárgyalni az I. 
világháborús emlékmű felújítását, 3. napirendi pontként pedig a külterületi földutak karbantartására kiírt 
pályázati lehetőséget. Mindkét téma pályázati lehetőség, ezért jó lenne, ha döntenénk róla.  
A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendeket egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendet 
tárgyalja: 
 
Napirend 

 
1. A polgármester illetményének megállapítása, az alpolgármester tiszteletdíjának felülvizsgálata 

 Előterjesztő: Torma Andrea jegyző 
 

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

3. Külterületi földutak karbantartását célzó gépbeszerzés – pályázati lehetőség 
      Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
 
 
1. Napirend  A polgármester illetményének megállapítása, az alpolgármester tiszteletdíjának 

felülvizsgálata 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A polgármester illetményét törvény határozza meg.  
Bejelentem személyes érintettségemet, ezért kérem a szavazásból való kizárásomat! Felkérem Dudás Gergely 
alpolgármestert, hogy vezesse le a napirend első részének tárgyalását! 
 
A képviselő-testület Hajnis Ferenc polgármestert személyes érintettsége miatt kizárta a polgármesteri illetmény 
megállapítására vonatkozó szavazásból. 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
 
Dudás Gergely alpolgármester lezárta a napirendi téma tárgyalást, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja 
a polgármester 2017. január 1-jétől érvényes, a törvény szerint meghatározott illetményének megállapításáról 
szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő-testület megtárgyalta a polgármester illetményének megállapítását, és 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

1/2017. (I.26.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdése alapján Hajnis 
Ferenc főállású polgármester illetményét 2017. január 1-jétől 398.900 Ft-ban állapítja meg. 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése alapján Hajnis 
Ferenc főállású polgármester részére a polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő 
szükséges költségeinek megtérítésére 2017. január 1-jétől havi 59.800 Ft költségtérítést 
állapít meg. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az illetmény és a költségtérítés 
megállapításáról szóló dokumentumot állítsa ki, és intézkedjen a havonta történő 
kifizetésről. 
 
Határidő: 2017. január 1-jétől folyamatos a következő módosításig 
Felelős:    jegyző 
 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A következő téma az alpolgármester tiszteletdíjának felülvizsgálata, mert azt is lehet változtatni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tekintettel arra, hogy ebben érintett vagyok, a téma tárgyalása alatt kimegyek az ülésről. 
 
Dudás Gergely alpolgármester elhagyta az üléstermet. Az ülésen jelenlévő képviselő-testületi tagok száma: 3 
főre változott. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő a délelőtt folyamán felhívott, és javaslatot tett az alpolgármester 
illetményére: azt javasolta, hogy a törvény által megengedett legmagasabb összeg kerüljön megállapításra az 
alpolgármester részére. Mivel Ő nem tud részt venni az ülésen, így szavazni sem tud. Mi a véleményetek a 
javaslatáról? Eddig 110.000 Ft volt a tiszteletdíja, a legmagasabb összeg 179.600 Ft. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Meg tud dolgozni ennyi tiszteletdíjért, van annyi munka a számára? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amennyiben a testület ezt az összeget megszavazza, a közmunkások foglalkoztatásával, és a faluban felmerülő 
problémák teljes körű megoldásával szeretném megbízni. Onnantól fogva szeretném, ha ezeket a feladatokat, 
teendőket teljes egészében átvenné. Természetes megbeszélünk majd mindent. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Így van, kérje ki a véleményedet, de ő koordinálja az egészet. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, 
hogy 2017. január 1-től az alpolgármester illetménye a törvény szerinti legmagasabb összeg, 179.600 Ft legyen, 
és ennek megfelelően a költségtérítése 27.000 Ft, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az alpolgármester tiszteletdíjának felülvizsgálatát, és 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

2/2017. (I.26.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (2)-(3) bekezdése alapján 
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Dudás Gergely társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjától 
havi 179.600 Ft-ban, költségtérítését havi 27.000 Ft-ban állapítja meg.  
A tiszteletdíj elszámolása és kifizetése havonta, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig 
történik. 
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos munkavezetői 
feladatok ellátása, valamint a település-karbantartási feladatok irányítása, ellátása az 
Alpolgármester feladatkörébe tartozik.  
 
Határidő: 2017. január 1. napjától folyamatosan, a képviselő-testület más tartalmú 
döntéséig 
Felelős:   polgármester 

 
 
Dudás Gergely alpolgármester visszatért az ülésterembe. Az ülésen jelen lévő képviselő-testületi tagok száma: 4 
főre változott. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szeretnélek tájékoztatni a képviselő-testület döntéséről. Megkaptad a maximum adható tiszteletdíjat, ezért 
szeretném elmondani, hogy a közmunkások foglalkoztatásával és a faluban felmerülő problémák, teendők 
megoldásával teljes körűen Téged bízlak meg. Ez részben eddig is a feladatod volt. Természetesen mindent 
megbeszélünk, szeretnék tudni a dolgokról, de Te fogod intézni. Mit szólsz hozzá? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ennek a feladatnak az ellátását már régebben felvállaltam. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért mondtam, hogy eddig is csináltad, de most teljes körűen, és egy kicsit intenzívebben! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A kérésem ehhez annyi lenne, hogy akkor a temető rendben tartása is az én feladatom legyen, hogy ott is rendet 
tudjunk tartani! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt minden további nélkül így lehet! Ez nekem nagy segítség! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Akkor ez a Te felelősséged lesz Alpolgármester Úr, és tudod, hogy ezért Te vagy a felelős! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De azért bármi van, beszéljük mindig meg! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez természetes! 
 
 
 
2. Napirend        I. világháborús emlékmű felújítását 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A benyújtott pályázatunkat sajnos elutasították azzal az indokkal, hogy nem katonai sírhely felújításáról van szó. 
Felhívott Végh József, hogy ismét van két lehetőség is, hogy pályázatot nyújtsunk be az emlékmű felújítására. 
Megpályázzuk? Mi a véleményetek? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Természetesen! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Annak idején beszéltünk róla, hogy szépen fel lenne újítva, és körbe oszlopozva, láncozva. Azzal a tartalommal, 
ahogy ezt megelőzően beszéltük, támogatom, hogy ismét nyújtsuk be a pályázatot! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Teljesen ugyan az a felújítási terv, minden maradna úgy, az a különbség, hogy ez a pályázat 100%-os 
támogatottságú, tehát nem szükséges hozzá önerő. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A múltkor a volt alpolgármester hívott fel, hogy látott a neten erre egy pályázati kiírást. Tájékoztattam Őt, hogy 
tudunk róla, már benyújtottuk a pályázatot. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy pályázatot nyújtsunk be az I. világháborús emlékmű felújítására, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az I. világháborús emlékmű felújítását, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő rendeletet:  
 

3/2017. (I.26.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép- és 
Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány I. világháború 
történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására 
meghirdetett pályázati felhívásra (pályázat kódja: KKETTKK-CP-02) a tolmácsi I. 
világháborús emlékmű felújítására vonatkozóan.  
Tervezett fejlesztés összege: 1.300.000 Ft.  
A képviselő-testület a pályázatot jóváhagyja, és megbízza a polgármestert, hogy a tolmácsi 
I. világháborús emlékmű felújítására irányuló pályázatot határidőben benyújtsa. 
 
Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: polgármester 
 

 
 
3. Napirend        Külterületi földutak karbantartását célzó gépbeszerzés – pályázati lehetőség 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A külterületi földutak karbantartására gépbeszerzésre lehet pályázni, de úgy hallottam, hogy egyedül nem sok 
esélyünk van, érdemesebb konzorciumban benyújtani a pályázatot, mert előnyt élvez az elbírálásnál. Beszéltem a 
bánki polgármesterrel, Ők is benne lennének, hogy közösen pályázzunk. Úgy tudom, hogy erőgépet 10 millió 
forintig lehet beszerezni, de viszont mindkettő önkormányzatnak beleférne 1-1 MTZ traktor beszerzése, amihez 
vennénk 1-1 tolólapot. A pályázathoz 15% önerő szükséges. A meglévő traktorunkat lehetne értékesíteni, és 
abból fedezhetnénk az önerő összegét, és így lenne egy új traktorunk. Vannak is már árajánlataim. Most el kell 
döntenünk, hogy pályázzunk, vagy ne pályázzunk, vállaljuk-e az önerőt. Pályázatíróként a Vanessia Kft-t 
kerestem meg, ők készítették a kastély felújítási pályázatunkat is. 20 millió forint pályázati támogatás elnyerése 
esetén 6% sikerdíjat szoktak kérni. Én támogatom, hogy pályázzunk! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Mindenképp! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy 
pályázatot nyújtsunk be külterületi földutak karbantartását célzó gépbeszerzési pályázatra a bánki 
önkormányzattal együtt konzorciumban, és vállaljuk a szükséges önerőt, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a külterületi földutak karbantartását célzó pályázati lehetőséget, és 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő rendeletet:  
 

4/2017. (I.26.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tolmács Község 
Önkormányzata (2657 Tolmács, Sport utca 1, helyrajzi szám: 76) Bánk Község 
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Önkormányzatával (2653 Bánk, Hősök tere 11, helyrajzi szám: 142) konzorciumban 
pályázatot nyújt be a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére kiírt VP-
7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívás 2. célterületére, traktor és hozzá tartozó 
kiegészítők vásárlására vonatkozóan, az alábbiak szerint: 
Pályázat teljes költségvetése: 23.243.564 Ft, Tolmács Község Önkormányzatát terhelő 
önrész összege: 1.743.267 Ft, melyet Tolmács Község Önkormányzata a 2017. évi 
költségvetésében biztosít. 
A képviselő-testület a pályázat elkészítésével megbízza a Vanessia Kft-t. 
A képviselő-testület felhatalmazza és megbízza a polgármestert, hogy a Vanessia Kft-vel a 
pályázat elkészítésére vonatkozó megbízási szerződést megkösse, és gondoskodjon a 
pályázat határidőben történő benyújtásáról. 
 
Határidő: 2016. február 6. 
Felelős: polgármester 

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

 
 
 

Csehek József 
képviselő 


