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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2/2017. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2017. február 9-én 1730 órai kezdettel megtartott 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 
 
 Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
 Féja László Tolmács SE vezetőségi tag 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszöntöm a képviselőket és a megjelenteket. Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen 
van, így az ülés határozatképes és azt megnyitom. 
Jegyzőkönyv hitelesítőként felkérem Dudásné Rudnai Krisztina képviselő.  

A jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A mai ülés napirendjeire két módosítási javaslatom van: 4. napirenden belül második témaként javaslom 
megtárgyalni az ivóvíz rendszer viziközmű vagyon térítésmenetes átadását az állam részére, 8. napirendi 
pontként pedig a szennyvízelvezetés agglomeráció felülvizsgálatához szükséges szakértői anyag elkészíttetését. 
Mindkét témához az ülés elején kiosztottuk az előterjesztést. Mindkét téma határidős és sürgős, ezért jó lenne, ha 
döntenénk róla. Így az „Egyebek” lesz a 9. napirend.  
 
A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendeket egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendeket 
tárgyalja: 
 
Napirend 

 
Napirend előtt: 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Hajnis Ferenc polgármester 
 
Napirendek: 
 
1. Tolmács Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése 

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. A szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
3. Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai programjának módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
4. Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer közös képviselőjének megbízása, megállapodás kötése 

Ivóvíz rendszer viziközmű vagyon térítésmenetes átadása az állam részére 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
5. Polgármesteri szabadság ütemterve 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
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6. Az óvodai nyári szünet időpontjának és az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
7. Március 15-ei ünnepség előkészítése – szóbeli megbeszélés 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

8. Szennyvízelvezetési agglomeráció felülvizsgálatához szükséges szakértői anyag elkészíttetése 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
9. Egyebek 

 
 
 
Napirend előtt 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A múltkori ülésen két pályázat beadásáról döntöttünk, mindkettőt beadtuk. Az egyik a földutak karbantartásához 
erőgép beszerzés, ezt a pályázatot Bánkkal közösen konzorciumba nyújtottuk be, mert így előnyösebb a pályázat 
elbírálása. A pályázat erőgép, pótkocsi, és hótoló beszerzésére vonatkozik. 1,7 millió forint ennek a pályázatnak 
az önereje, amit tartalmaz a költségvetési javaslat.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A régi traktorunkra már van vevő? Az is be van tervezve a költségvetésbe! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Még nincs, de úgy gondolom, ami a költségvetésbe be van tervezve, annyit kapunk érte. Érdeklődés van, már 
tavaly is volt! Majd licitáltatjuk a jelentkezőket. 
Az I. világháborús emlékmű felújítására is benyújtottuk a pályázatot, ez 100%-os támogatottságú, önerő nem 
szükséges hozzá. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend  Tolmács Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése 

  Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mindig azt szoktam mondani, hogy a költségvetés a jegyzőnek és a pénzügyi csoportvezetőnek kell, nekem nem! 
Ha van pénzünk, tudunk költeni, ha nincs, nem! Világos, hogy a törvény előírja, tehát kell költségvetést 
készíteni. 
A tavalyi falugyűlésen megígértük az útfejlesztést, erre bruttó 10 millió forint lett beletéve, amit saját erőből 
tudunk majd megvalósítani. Szeretnénk megcsináltatni a falu információs tábláit, és minden korlátot 
felújítanánk, ami a faluban található.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A kastélyra is van pénz betervezve. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Abból az idén nem valószínű, hogy lesz valami, de onnan akár át is lehet majd csoportosítani az útfelújításokhoz. 
Majd meglátjuk. Településképi arculati kézikönyvet kell csináltatnunk, törvény írja elő, ennek költsége is be van 
tervezve. Vízkár-elhárítási tervet is kell készíttetnünk, a törvény által előírt szakmai végzettséggel rendelkező 
szakemberrel, ez is be van tervezve. Sajnos ezeket a dolgokat kötelező megcsináltatni.  
Új virágládák beszerzésére is terveztünk összeget. A közösségi ház belső festésére is terveztünk 500.000 Ft-ot, 
mert már nagyon ráfér a festés. Azt gondolom, hogy sikerült mindent betervezni, amit szeretnénk megvalósítani. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása, javaslata? 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Én tavaly csináltattam az orvosi rendelő elé egy kis csukható hirdető táblát, és akkor tettem egy olyan ígéretet, 
hogy az idén a közösségi ház elé is csináltatunk egy olyan hirdető táblát. Ők is a kapura teszik ki a különféle 
hirdetményeket, ami elázik vagy leviszi a szél! Nem tudom, hogy ez be lett-e tervezve a belső felújításokhoz? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoport vezetője 
Ez nagyságrendileg nem egy olyan összeg, úgy gondolom, hogy bele fog férni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
De olyat gondoltak, hogy két lábon álló csukható üvegajtajú legyen, és nagyobb méretben. Ez körülbelül 50.000 
forintból jönne ki. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az bele fér! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A presszó felé is van egy feljárónak nevezett rossz állapotú feljárat, amit szintén nagyon helyre kellene hozni. 
Ellátni korláttal, mert a mostani már nem nevezhető korlátnak, valamint a járdalapokat is helyre kell állítani. 
Február van, és a munkaügyi központosok nem tudtak még semmit mondani arra vonatkozóan, hogy kapunk-e 
márciustól közmunkásokat! Nem biztos, hogy meg tudjuk majd velük oldani! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én biztos vagyok benne, hogy igen! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azért én ezt a helyreállítást szakemberrel gondoltam megcsináltatni. És rendes korlátot gondoltam! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A korlátcserék be vannak tervezve, beszéltem már szakemberrel is. Szép fa korlátokat szeretnék csináltatni 
mindenhova. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jónak tartom a költségvetést, de be fog jönni 25 millió iparűzési adó? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoport vezetője 
Igen! Tavaly 28 millió volt! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A rendeletben van egy 242.000 Ft-os összeg. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoport vezetője 
Az az év végi tartalék összeg, ami – ha minden úgy jön össze év közben, ahogy terveztük – megmarad év végére. 
Egyébként én is egyeztettem a munkaügyi központtal, és a közfoglalkoztatottakra az idén is hasonló támogatásra 
számíthatunk, mint a tavalyi évben. Valamikor összeülhetünk, hogy átbeszéljük a közmunkásokat, ha gondolja 
Alpolgármester Úr. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Megbeszéljük! A 107,8 milliós költségvetéshez csak gratulálni tudok! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az óvoda költségvetésénél meg kell jegyeznem, hogy 1 főnek munkabér eltérítést javasolt az óvoda vezetője, a 
költségvetésbe már az emelt összeg van betervezve. Ki jött egy olyan törvény is, hogy az állam csoportonként 1 
fő dajkának is 10%-os béremelésre támogatást ad. Ebből lett is az óvodai berkekben egy kis nézeteltérés, de a 
részletekbe ne menjük bele! A 10 %-ból 7 %-ot kötelező megadni bérfejlesztésként a dajkáknak. Nálunk két 
dajka van, ez az jelenti, hogy a 7%-ot mind a kettőnek meg kell adni, viszont az állam nekünk egy csoportra csak 
10%-ot ad, tehát nekünk a + 4%-ot még hozzá kellett tenni, de így is beleférünk az óvoda támogatásába.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
És mi van a másik két alkalmazott bérével? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A törvény csak a dajkák bérét írta elő így rendezni. 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
De miért csak a dajkáknak? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoport vezetője 
Nevelési, oktatási munkát közvetlenül segítő személy kaphatja ezt a bérfejlesztést. Egy jogszabály rögzíti, hogy 
melyek azok a munkakörök, amik ide tartoznak. Végignéztük becsülettel, a mi esetünkben csak a dajka 
munkakör fér bele. Az élelmezéssel foglalkozó és takarító nem tartozik ide. Abban az esetben férnének bele, ha 
részmunkaidőben dajka feladatot is ellátnának, de a mi esetünkben erről nincs szó. Azt hozzáfűzném, hogy a 
bérek így, a dajkai béremeléssel viszonylag azonos szinten vannak. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én évtizedeken keresztül óvónő voltam, és tudom, hogy az élelmezésvezető mennyit segít. Ezért nem értem, 
hogy ő miért nem kaphat béremelést. Ezt nem tartom igazságosnak! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoport vezetője 
A törvény most azt mondta, hogy a dajkák kaphatnak, lehet, hogy holnapután azt mondja, hogy más is. Nem 
tudunk úgy lavírozni, és fejetlenül dolgozni, hogy valakinek a munkakörét mindig annak neveznénk, aminek 
célszerű! 
 
Hámori Imréné képviselő 
De ha valamelyik beteg, be kell segítenie, és csinálja! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoport vezetője 
Hát én azt hiszem, hogy a csoportbeli munkában az élelmezésvezető és a takarítónő nem vesz részt. Van két 
dajka harmincvalahány gyerekre, meg tudják oldani a munkájukat! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha szükséges, most a közmunkás besegít! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen, lehet, hogy most más a helyzet, mint az én időmben! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mennyi a kötelező? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoport vezetője 
7% a kötelező és 3%-ot adhat mellé a munkáltató, ha úgy gondolja. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A másik két ember nem kap semmilyen béremelést? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoport vezetője 
Ők nem ebből a forrásból kapják a béremelést, hanem bérkompenzáció formájában. Egyébként bruttó 2.000 Ft 
eltérésről beszélünk! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A kistelepüléseken lehet ebből probléma! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A két dajka talán most fogja elérni azt a bért, ami a konyhai dolgozónknak van. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az egyik dajka már ott van nagyon sok éve, a másik pedig nemrég ment oda! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem lehet differenciálni, a 7%-ot minden dajkának meg kell kapnia! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoport vezetője 
Magdi, ismered a közalkalmazotti bértáblát! Gyakorlatilag olyan rossz, hogy 20 évi munkaviszony után nem 
éred el a minimálbért! 
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Hámori Imréné képviselő 
Tudom! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoport vezetője 
A kezdő is minimálbért kap és a régi dolgozó is! A legtöbb dolgozó minimálbéren van! Bocsánat, nem jól 
mondom, mert a dolgozók 80 % áll a minimálbéren! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igazságtalan lesz is ez mindig! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoport vezetője 
Utolérték egymást az emberek, mindegy, hogy régebben van a pályán, vagy kevésbé! Én úgy gondolom, hogy ez 
nem a mi hibánk! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem a 2.000 Ft számít, hanem egy kis erkölcsi elismerés! De hát ez van! Valamelyik területen már próbálnak 
kompenzálni a régi dolgozók javára. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A szociális ágazatban lesz most újabb kompenzálás. Az óvodánkban nem teheti meg a vezető óvónő, hogy a 
dadák között differenciáljon, mert a törvény előírja, hogy kötelező a 7%-ot megadni. Tudjatok róla, hogy ez így 
van. 
A költségvetésünkbe betervezésre került a civil szervezetek támogatása is, ezért vesz részt az SE részéről Féja 
László. Az elnök beadta az igényét 400.000 Ft-ra, de ma nem tud részt venni az ülésen, így őt helyettesíti. A civil 
szervezeteknek összesen 500.000 Ft van betervezve a költségvetésbe. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Kik vannak most civil szervezetek? A polgárőrség és az ifjúsági klub már nincs. A nyugdíjasok vannak és a 
sportegyesület. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Most döntsük el, hogy az SE mennyit kapjon, mert beadták a kérelmüket. Átutaljuk a számlájukra, és 
onnantól fogva gazdálkodjanak az összeggel. 400 ezer forintot kérnek. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ha ennyi kell nekik az induláshoz, legyen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ebbe sok minden benne van, a fűnyírástól kezdve minden. Még az is benne van, hogy 100.000 Ft egy játékos 
vásárlás. 
 
Féja László SE vezetőségi tag 
Nem! Igazából arról van szó, hogy az ifi focistáért 10-70 ezer forintot kérhet az a csapat, ahonnan átigazol. A 
felnőtt focistáért is kérhetnek, a 35 év feletti focistáért már nem. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tavaly mennyi ment a sportnak és a nyugdíjasoknak? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A sportnak 250.000, a nyugdíjasoknak 100.000 Ft. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az is két részletben. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A támogatásért cserébe a sportolóktól minden évben csak azt kérem, hogy amikor társadalmi munkát szervezünk 
a falu szépítésére, vegyék ki a részüket. Ősszel is csak 2 fő jelent meg! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez így van! És hozzá teszem, hogy a pályát takarítottuk! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Adjuk a támogatást, de próbáljátok kivenni a részeteket a társadalmi munkákból is! Valóban a pálya fölötti részt 
takarítottuk. A támogatás mellett még az önkormányzat veszi a fűnyírásotokhoz a benzint is. Ez után is 
megkapjátok, ebben biztos vagyok, de mutassatok érte valamit! Mit szól a képviselő-testület a 400.000 Ft 
támogatáshoz? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Adjunk 300.000 Ft-ot, hogy tudjanak indulni, és majd meglátjuk a fennmaradó 100.000 Ft-ot! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mi is fociztunk régen, és saját magunknak nyírtuk a füvet, jelöltük ki a pályát, mindent mi csináltunk 
magunknak! Bocsánat, hogy ezt mondom, de a mostani focisták arra nem képesek, hogy a pályát lenyírják! 
Akinek nem inge, ne vegye magára! A többség azt várja, hogy hulljon az ölébe minden! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoport vezetője 
A tavalyi támogatás elszámolását esetleg megvárhatnánk a döntéssel. 
 
Torma Andrea jegyző 
Folyamatban van az elszámolás, a számlákat már behozták, az fedezi a támogatás összegét. 
 
Féja László SE vezetőségi tag 
Az elnök nekem is azt mondta, hogy összeszedte a számlákat, és azt bevitte a hivatalba az elszámoláshoz. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mi miatt kell 150.000 Ft-tal több, mint tavaly? 
 
Féja László SE vezetőségi tag 
Tavaly a sportorvosi vizsgálat 3.500 Ft/fő volt, az idén valószínű, hogy 4.500 Ft-tal kell számolnunk. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Mennyi az az összeg, ami az induláshoz kell? Tavalyról nem maradt pénzetek? 
 
Féja László SE vezetőségi tag 
Ezt pontosan nem tudom. Amit én írtam a költségvetésünkbe, az körülbelül 330.000 Ft, amiben benne van a 
május 1. kupa szervezése is. Én azt mondom, ha a testület megadja a 300.000 Ft éves támogatás, azzal már 
boldogok lennénk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én is ezt akartam javasolni! Én azt mondom, hogy a nyugdíjas klub százszor többet tesz, mint a focisták! Azok 
mindenhol segítenek! Az utóbbi társadalmi munka részvételi arányából levontuk a konzekvenciát! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azt hittük, hogy a pálya környékének rendbetétele szívügyük, de úgy látszik, hogy nem! Akkor azt mondtuk, 
hogy nem adunk támogatást! 
 
Féja László SE vezetőségi tag 
A nyugdíjasok jobban ráérnek, mint azok, akik dolgoznak. Nem tudom, hogy hányan voltak itt, mert én sem 
tudtam jönni. Azt viszont nem látták, amikor a patakot kipucolták, és a vizet levezették a pályáról saját 
maguknak! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De a 20-22 emberből 2 fő vesz csak részt?! 
 
Féja László SE vezetőségi tag 
Ebben igazad van! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amennyiben nincs több hozzászólás, először a költségvetési rendeletről szavazunk, majd a sportolók támogatási 
kérelméről, és a közös hivatal költségvetéséről. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 



Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete  2/2017. (II.9.) jegyzőkönyv 

 7

 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet az előterjesztettek szerint, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2017. (II.10.) 
önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a Sportegyesület támogatás iránti kérelmének tárgyalását, és szavazásra 
tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Tolmács Sportegyesület 2017. évre 300.000 Ft működési célú 
támogatásban részesüljön, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Tolmács Sportegyesület támogatás iránti kérelmét, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

11/2017. (II.9.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmács Sportegyesület részére 
a 2017. évi működési kiadásainak támogatására az államháztartáson kívüli pénzeszköz 
átadásáról és átvételéről szóló 13/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelet alapján 300.000 Ft 
összegű céltámogatást nyújt.  
A támogatás utólagos elszámolás mellett a Sportegyesület bankszámlájára történő 
átutalással kerül kifizetésre.  
A támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31. 
A támogatás az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint használható fel, működési 
kiadásokra. 
A támogatás felhasználásának támogató önkormányzat felé történő elszámolási határideje: 
2018. március 2. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatásra vonatkozó, az e 
határozatnak megfelelő támogatási megállapodás megkötésére. 

 
Határidő: kérelmező értesítése azonnal, támogatás kifizetés a megállapodás megkötését 

követően 2017. évben 
Felelős: polgármester 

 
 

 
Hajnis Ferenc polgármester 
A közös hivatal költségvetésével kapcsolatban van egy kérdésem. Benne van az előterjesztésben, hogy nekünk 
visszajár 1.900.000 Ft, ami a hivatal épületének rezsijére jár. Mi van abban az esetben, ha mi csökkentünk a 
rezsin? Gondolok itt a napelemekre! Ugyan annyit kapunk vissza, mint a másik két falu? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoport vezetője 
Örülj neki, hogy ugyan annyit! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben van! Meg vagyunk elégedve! Csak mi spórolunk a másik kettő javára. 
 
Torma Andrea jegyző 
Nem a másik két településnek spórolsz, hanem saját magatoknak! Mindenki kap 1,9 milliót, és ha bőven kijössz 
belőle, örülj neki, marad másra.  
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy az előterjesztettek szerint elfogadjuk a közös önkormányzati hivatal 2017. költségvetését, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését, és 5 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

12/2017. (II.9.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését 42.486 ezer Ft főösszeggel elfogadja.  
A Képviselő-testület a költségvetés 42.486 ezer Ft főösszegén belül a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
Kiadások: 

személyi juttatások       33.349 ezer Ft, 
munkaadót terhelő járulékok       7.337 ezer Ft, 
dologi kiadások        1.800 ezer Ft, 

  
Bevételek: 

finanszírozási bevétel irányító szervtől   42.486 ezer Ft. 
 

A hivatal létszámkerete 11 fő. 
 
A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi működtetési költségvetési 
támogatása 48.460 ezer Ft. A költségvetési támogatásból az Önkormányzati Hivatal 
finanszírozására fel nem használt összeg 5.974 ezer Ft, mely a településeken működtetett 
hivatali épület dologi és rezsi kiadásaira az alapítókat egyenlő arányban illeti meg. 
 
Határidő: 2017. év folyamán 
Felelős: polgármester  

 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető és Féja László Sportegyesület vezetőségi tag elköszönt, és távozott a 
testületi ülésről. 
 
 
 
2. Napirend       A szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztéshez kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításáról szóló rendelet tervezetet az 
előterjesztettek szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2017. (II.10.) 
önkormányzati rendelete 

 
a szervezeti és működési szabályzat módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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3. Napirend        Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai programjának módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Hétköznap az egyszeri meleg étkezés minden nap megvan. 
 
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 elfogadjuk a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai programjának előterjesztett módosítását, 
illetve a módosítással egységes szerkezetbe foglalt szakmai programot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai programjának 
módosítását, melyet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott, és meghozta a 
következő határozatot: 
 

13/2017. (II.9.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tolmács Község Önkormányzata 
szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szolgáltatásának szakmai programját az 
előterjesztettek szerint, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyja és 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal, folyamatos 
Felelős: polgármester  
 

 
 
4. Napirend        Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer közös képviselőjének megbízása,  

  megállapodás kötése 
                        Ivóvíz rendszer viziközmű vagyon térítésmenetes átadása az állam részére 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt a döntést hoztuk polgármesterek, hogy Balassagyarmatot bízzuk meg a közös képviselettel. Balassagyarmat 
elvállalta, havi 300.000 Ft költségtérítésért, ami az önkormányzatnak - a tulajdoni arányokat figyelembe véve - 
2.700 forint kiadást jelentene havi szinten. A gördülő fejlesztési tervet is intézik, amit a kormány előírt 
számunkra. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Egy kicsivel hozzá kell járulnunk. 
 
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 a vízellátó rendszer közös képviselője Balassagyarmat Város Önkormányzata legyen, és a tulajdoni hányad 
alapján kiszámolt 2.700 Ft-os havi költség ellenében legyen, és megkössük az erre vonatkozó megállapodást, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Nyugat-Nógrád Regionális Vízellátó Rendszer közös képviselőjének 
megbízását, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő 
határozatot:  
 

14/2017. (II.9.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy Tolmács Község Önkormányzata, mint a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó 
Rendszerben tulajdonnal rendelkező ellátásért felelős nevében a viziközmű-szolgáltatásról 
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szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/G.§ (1) bekezdés szerinti, az ellátásért felelősök 
képviseletére vonatkozó megállapodást a következő tartalommal aláírja:  

1. A Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer közös képviselője Balassagyarmat 
Város Önkormányzata. A közös képviselői tisztség lemondással is megszüntethető. 
A lemondás az év végére szólhat, legalább 60 nap lemondási idő közbeiktatásával. 

2. Az ellátásért felelős önkormányzatok tulajdoni hányaduk arányában összesen havi 
300.000 Ft költségtérítést fizetnek a közös képviselő részére, a bánkszámlájára 
történő átutalással. (Tolmács Község Önkormányzatának fizetési kötelezettsége – 
0,9 % tulajdoni hányad alapján – havi 2.700 Ft.) A fizetési kötelezettség 
érvényesítése érdekében Tolmács Község Önkormányzata feljogosítja a közös 
képviselőt azonnali beszedési megbízás benyújtására. 

3. Az az önkormányzat, amely a közös képviselő írásbeli felhívására a gördülő 
fejlesztési tervhez az adatokat nem, vagy nem megfelelően szolgáltatja, és emiatt 
bírság kerül kiszabásra, a bírság teljes összegét az adott önkormányzat köteles 
viselni. Több mulasztó esetében az egyenlő felosztás elve érvényesül. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az ivóvíz rendszerhez kapcsolódó másik témánk a viziközmű vagyonunk állami tulajdonba adása. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem adjuk a vagyonunkat állami tulajdonba! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én úgy gondolom, hogy nagyon is adjuk! Sikerült ez ügyben beszélnem a kapcsolattartó referenssel is. Én ezt az 
egészet úgy képzelem el, hogy van otthon nekem egy x értékű vagyonom, de nem tudok kezdeni vele semmit, 
mert csak a vagyonleltárban szerepel, és ha valami hiba történik vele, azt nekem kell megcsináltatni, de nincs rá 
pénzem megcsináltatni. Ha viszont átadjuk az államnak, akkor nem nekünk kerül pénzünkbe az esetleges 
hibaelhárítás és felújítás. A referens azt mondta, hogy jól gondolom, ez a lényege az egésznek. Ha mi megtartjuk 
ezt a vagyont, akkor képeznünk kellene egy olyan pénzügyi alapot, amiből az esetleges javítási, fenntartási, 
felújítási munkákat el kellene végeztetnünk. Szerintem adjuk át, mert ez csak egy leltárban szereplő vagyon, nem 
tudunk vele mit kezdeni, és csak kiadással járna az önkormányzatunknak. 
 
Torma Andrea jegyző 
Ha visszaemlékeztek körülbelül egy évvel ezelőtt elfogadtuk a gördülő fejlesztési tervet, mert a törvény előírta, 
hogy ilyet kell készíteni a viziközmű vagyonra vonatkozóan. Abban az elkövetkező 10-15 évre óriás 
nagyságrendű javítási, felújítási szükséglet szerepel, amit igényel a rendszer, ha jól emlékszem 20-30 millió 
forint. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt javaslom a képviselő-testületnek, hogy adjuk át a viziközmű vagyont az államnak! A DMRV van 
megbízva azzal, hogy elkészítse, lebonyolítsa a vagyonátadást 2017. július 1-jével. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ez az ésszerű, hogy átadjuk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Más vélemény? 
 
Csehek József képviselő 
Egyértelmű! 
 
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 
az önkormányzat a tulajdonában lévő ivóvíz rendszer viziközmű vagyont térítésmenetes átadja az állam részére, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő-testület megtárgyalta az ivóvíz rendszer viziközmű vagyon állami tulajdonba történő térítésmenetes 
átadását, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő 
határozatot:  
 

15/2017. (II.9.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy Tolmács 
Község Önkormányzata a tulajdonában lévő ivóvíz ellátó rendszert, mint viziközmű 
vagyont a viziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján – tekintettel 
arra, hogy az önkormányzat nem rendelkezik az ivóvíz rendszer felújítási és pótlási, 
valamint beruházási tervből álló 2016-2030 évi gördülő fejlesztési tervében szereplő 
fejlesztések és felújítások megvalósításához szükséges anyagi forrással – térítésmentesen át 
kívánja adni a Magyar Állam tulajdonába. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó jognyilatkozat 
megtételére.  
 
Határidő: 2017. február 15. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
5. Napirend        Polgármesteri szabadság ütemterve 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Láttátok az előterjesztés. A jövő héten már szabadságra megyek. Kérdés, vélemény? 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, az 
előterjesztésben szereplő polgármesteri szabadság ütemtervet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a polgármesteri szabadság ütemtervet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

16/2017. (II.9.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hajnis Ferenc főállású polgármester 
2017. évi szabadság ütemezését az előterjesztettek szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: alpolgármester 

 
 
 
6. Napirend        Az óvodai nyári szünet időpontjának és az óvodai beiratkozás időpontjának meg- 
                        határozása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény, hozzászólás, 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, hogy 
az óvodai nyári szünet időpontját és az óvodai beiratkozás időpontját az előterjesztettek szerint határozzuk meg, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az óvodai nyári szünet időpontjának és az óvodai beiratkozás időpontjának 
meghatározásáról szóló napirendet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és 
meghozta a következő határozatot:  
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17/2017. (II.9.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, 
figyelemmel a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében 
foglaltakra – az Önkormányzat fenntartásában lévő, a Tolmács, Szent Lőrinc út 106. szám 
alatti működő Kisbagoly Óvoda intézményben a 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan az 
óvoda általános felvételi időpontját (beiratkozás) a következők szerint határozza meg: 
Óvodai általános felvételi (jelentkezés) időpont: 2017. április 24-25-26. 9.00 órától 16.00 
óráig.  
Az óvodai beiratkozás helye: Kisbagoly Óvoda, Tolmács, Szent Lőrinc út 106. 
Az intézménybe a harmadik életévét betöltött gyermek vehető fel, továbbá felvehető az a 
gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti és 
felvételét az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi. 
Képviselő-testület megbízza a Polgármestert és felkéri az Intézményvezetőt a felvételre 
jelentkezés időpontjának és a beíratással, felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a 
helyben szokásos módon, a jogszabályi előírások figyelembevételével történő 
közzétételére.  
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva – 
meghatározza, hogy az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő Kisbagoly 
Óvoda intézményben az óvodai nyári szünet ideje 2017. június 26-tól 2017. július 31-ig tar. 
A képviselő-testület a fenntartó Tolmács Község Önkormányzata nevében felhatalmazza az 
intézményvezetőt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 41. § (1) bekezdése szerinti gyermekek napközbeni ellátását, a 
jogszabályi előíráson alapuló szülői igény esetén biztosítsa, oly módon, hogy a szünet ideje 
alatt is biztosított legyen a gyermekek napközbeni ellátása. 
Képviselő-testület felhívja az Intézményvezetőt, hogy az óvodai nyári szünet idejét az 
intézményben szokásos módon, a jogszabályi előírások figyelembevételével tegye közzé és 
tájékoztassa az érintetteket.  
 
Határidő: 2017. július 31. 
Felelős: polgármester, intézményvezető 

 
 
 
 
7. Napirend        Március 15-ei ünnepség előkészítése – szóbeli megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A szervezéssel Jakus Szilvia közösségi ház vezetőjét bíztam meg. Van-e ehhez kérdés, javaslat? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szilvi szervezi, jó! 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester javaslatát, hogy a közösségi ház vezetője szervezze 
meg a március 15-ei programot. 
 
 
 
8. Napirend        Szennyvízelvezetési agglomeráció felülvizsgálatához szükséges szakértői anyag 

elkészíttetése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A szennyvízelvezetési agglomeráció felülvizsgálatához szakértői anyagot kell benyújtani a vízügyi tanács felé. A 
szakértői anyag elkészítését a DMRV intézi, kiválasztották a legkedvezőbb ajánlatot adó szakembert, akit 
javasolnak megbízni az anyag elkészítésével. Ennek díja és a DMRV díja összegen 3.240.000 Ft, aminek a felét 
kellene bevállalnunk, a másik felét Bánk fizetné. Erről kellene döntenünk. 
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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 DMRV Zrt. készíttesse el a szennyvízelvezetési agglomeráció felülvizsgálatát célzó szakértői anyagot, és 
ennek a költségnek a felét a tolmácsi önkormányzat vállalja, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a szennyvízelvezetési agglomeráció felülvizsgálatához szükséges szakértői 
anyag elkészíttetést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő határozatot:  
 

18/2017. (II.9.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a „Rétság és Bánk szennyvíz 
elvezetési agglomerációk felülvizsgálata, szakértői anyag készítése új agglomerációs 
lehatárolásra (Rétság, Bánk és Tolmács települések)” tárgyban a DMRV Zrt., mint 
üzemeltető által lefolytatott ajánlatkérési eljárás alapján a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
Bózvári József mérnök egyéni vállalkozó ajánlatát elfogadva, megbízza a DMRV. Zrt-t az 
új agglomerációs lehatárolásra vonatkozó szakértői anyag Bózvári József egyéni 
vállalkozóval történő elkészíttetésével. 
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a szakértői anyag elkészítési díjának (nettó 
3.000.000 Ft), valamint a DMRV Zrt. által felszámításra kerülő lebonyolítási költség (nettó 
240.000 Ft) 50%-át Tolmács Község Önkormányzata vállalja és kifizeti a DMRV Zrt. 
részére, mely összeget (összesen nettó 1.620.000 Ft) az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében biztosít. 
A képviselő-testület megbízza és felhatalmazza a polgármestert a Tolmács település 
szennyvíz elvezetési agglomerációs lehatárolásra vonatkozó szakértői anyag elkészítése 
érdekében a szükséges jognyilatkozatok megtételére, és erre vonatkozóan a DMRV Zrt-vel 
a megbízási szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
 
 
9. Napirend        Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nekem az lenne a kérdésem az alpolgármesterhez, hogy a közmunkásokkal és a faluval kapcsolatban 
nyilvánossá tehetjük-e a telefonszámodat? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A munkaügyi központban azt mondták, hogy a szerződéseket továbbra is nekem kell aláírni, de a munkanaplót 
és a jelenléti íveket, szabadságot aláírhatod. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mi lesz a bekötő utunkkal? Mikor újítják föl? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most mérték fel, készen vannak a tervek, és reméljük, hamarosan megkezdik a felújítást. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Már volt olyan ígéretünk, hogy az elsők leszünk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Pályázatból csinálják! Hagy ne kelljen Neked elmondanom, hogy hogyan működik a pályázat! Te képviselő 
vagy, tudod! Tudod nagyon jól, hogy ez egy hosszadalmas folyamat! Közbeszereztetni kellett a tervezést,  
engedélyeztetni, a kivitelezést is közbeszereztetni kell, ami mindenkinél elhúzódást jelent. A pályázatot 
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megnyerték, és egyszer csak elkezdik a munkákat, ha minden meglesz hozzá! Mi mikor beadtuk a pályázatot az 
ipari parkra, és még semmi döntés. 
 
Csehek József képviselő 
A tévében láttam, hogy ebben az időjárásban a közmunkások mennek az idős, egyedül élő embereket látogatni, 
hogy minden rendben van-e velük. Nekünk nem kellene? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kihez menjenek? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Itt a szomszédok figyelnek egymásra! 
 
Csehek József képviselő 
Azért segíteni kell! Nem mondom, hogy mindenkinek, de a rászorulókat kellene! 
 
Torma Andrea jegyző 
A rászorulóknak lehetőségük van a házi segítségnyújtást igénybe venni. 
 
Csehek József képviselő 
Nem kell segíteni különösebben senkinek, csak nézzenek rá az egyedül élőkre, hogy nincs-e valami bajuk, vagy 
tudnak-e fűteni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szerintem nálunk a szomszédok, rokonok megteszik ezt. 
 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület zárt ülésen folytatta a további napirendek 
tárgyalását. 
 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 

Dudásné Rudnai Krisztina 
képviselő 


