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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

3/2017. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2017. március 9-én 1730 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli 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 és a megjelenteket, külön köszöntöm a hölgyeket nőnap alkalmából. Megállapítom, 
hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitom. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Hámori Imréné képviselőt.  

A jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
A napirendek tárgyalása előtt szeretném tájékoztatni a testületet néhány dologról. 
 
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. Településrendezési eszközök módosítása-véleményezési szakasz lezárása 

 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Nyugdíjas Klub támogatás iránti kérelme 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
Napirend előtt  Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A napokban felhívott a nógrádi és a berkenyei jegyző asszony, hogy lenne egy pályázat, ami hátrányos helyzetű 
emberek támogatását segíti elő. Több önkormányzat összefogását igényli, és Ők Tolmácsra gondoltak. Mondtam 
nekik, hogy rendben, beszéljünk a részletekről. Tegnap előtt fel is keresett a pályázatíró, aki elmondta, hogy 
100%-os támogatást lehet nyerni. Kértem tőle tájékoztató anyagot a pályázatról, ami még nem érkezett meg, ha 
megérkezik, testület elé hozom. 
Megvettünk 20 db virágládát a falu szépítéséhez. Kértem Érsekvadkertről virágföldet, amit ma el is hozott 
Bubori István és a közmunkások. Ezt ingyen kaptuk. 
Telefonált az ügyvédnő a viziközmű társulás megszűntetésével kapcsolatban. Tájékoztatott, hogy a társulást nem 
tudjuk megszüntetni meghatalmazások alapján, hanem össze kell hívni a közgyűlést. Kértem, hogy nézzen ki egy 
napot, amikor neki jó, és akkor összehívjuk a falu lakosságát ez ügyben. Az érvényes döntéshez 50 + 1 %-nak 
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kell jelen lenni, amennyiben ez nem jön össze, akkor 20 percen belül összejövünk ismételten a közgyűlést, és 
akkor már a jelenlévők tudnak dönteni, bármennyi a jelenlévők aránya. 
 
 
 
1. Napirend        Településrendezési eszközök módosítása - véleményezési szakasz lezárása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény, hozzászólás az előterjesztéshez, a beérkezett véleményekhez? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Elfogadható így, ahogy le van írva. Semmi olyan nincs benne, amiről nem beszéltünk! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az érintettek is átnézték ezt az anyagot? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ki lett küldve mindenkinek véleményezésre. A Börzsöny Kontakt Kft. kifogásolt valamit a tervezetben, ami 
továbbításra került a tervező felé, és a tervező orvosolta a kifogásolt dolgot, a véleményezési anyag már az 
egyeztetést követő módosítás szerint ment ki. 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a településrendezési eszközök módosítási eljárása véleményezési szakasz 
lezárásáról szóló napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki Tolmács Község településrendezési 
eszközök módosítása véleményezési szakasz lezárásáról szóló határozati javaslatot elfogadja, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a településrendezési eszközök módosítása véleményezési szakasz lezárásáról 
szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő határozatot:  
 
 

23/2017. (III.9.) Képviselő – testületi határozat  
a Településrendezési Eszközök módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról 

 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. megállapítja, hogy a beérkezett vélemények figyelembevételével a 
településrendezési eszközök alátámasztó munkarészeként a 2/2005. (I.11.) Korm. 
rendelet szerinti környezeti értékelés elkészítése nem vált szükségessé; 

2. megállapítja, hogy a partnerségi véleményezés során a tervezettel kapcsolatban a 
Partnerektől érkezett észrevételeket, javaslatokat az azokra adott válaszokban 
foglaltaknak megfelelően elfogadja, azt a tervanyagban átvezeti; 

3. úgy dönt, hogy az államigazgatási szervek észrevételeit az azokra adott válaszokban 
foglaltaknak megfelelően elfogadja, azt a tervanyagban átvezeti, s a 
településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszát lezárja; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntéssel összhangban átdolgozott 
településrendezési eszközök tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi 
vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett minden egyéb dokumentum 
egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón küldje 
meg végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró Nógrád 
megyei kormányhivatal részére. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
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2. Napirend       Nyugdíjas Klub támogatás iránti kérelme 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A költségvetésünkben 500.000 Ft-ot terveztünk be a civil szervezetek támogatására, ebből 300.000 Ft-ot kapott a 
sportegyesület. A nyugdíjasok a kérelmükbe nem jelöltek meg konkrét összeget. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Miért nem írták bele? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tudom! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nekem nem közvetlenül a napirendhez lenne hozzászólásom. Kérte a nyugdíjas klub, hogy alkalom adtán 
hozzam szóba, hogy a szolgálati lakást szeretnék használatba kérni, amit rendbe hoznának, kimeszelnének, és ott 
jöhetnének össze, ott lenne a nyugdíjas klubjuk. Azt kérték még, hogy ha lehetőség van rá, a WC-t állítsuk 
helyre. Téli szezonban nem szeretnék használni, de nyáron szalonnasütésre, összejövetelekre jó lenne. Én 
mondtam, hogy szerintem ennek nincs akadálya. Ott van az a helyiség, helyiségek kihasználatlanul. Vannak 
műanyag székeink is, amiket nem igazán használunk, abból is vagy 20 darabot oda tudunk adni nekik. 
 
Csehek József képviselő 
Én is beszéltem a nyugdíjas klubosokkal, meg tudom mondani, hogy mennyi pénzt kérnek. 200.000 Ft-ot 
kérnek! Nekem ezt mondta a Juci néni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Bocsánat, még az Alpolgármester úr hozzászólásához szeretnék valamit mondani: Miért kell nekik külön 
helyiség? A közösségi házban nem tudnak összejönni? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
De. Tőlem ezt kérték! Nem tudom, hogy miért akarnak külön helyiséget. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem jó lenne nekik! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Télen szerintem jó a közösségi ház, de nyáron szerintem is jobb a volt szolgálati lakás, mert bent is tudnak lenni 
és kint is tudnak lenni, az időjárástól függően. Javaslom, hogy adjuk oda használatra! A WC felújításra van 
lehetőségünk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megnézzük azt a WC-t, lehet, hogy nem is kell arra olyan sokat költeni. Szerintem is adjuk oda, használják! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Rendbe hoznák, és rendben is tartanák. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az anyagi támogatásra 150.000 Ft-ot javaslok. Ne használjuk el rögtön az év elején az 500.000 forintos 
keretünket! Így marad még 50.000 Ft. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó! 
 
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 a Nyugdíja Klub rendezvényeihez Dávid Imréné képviselő részére 150.000 Ft támogatást nyújtsunk, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta Nyugdíja Klub támogatás iránti kérelmét, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 
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24/2017. (III.9.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete Dávid Imréné 2657 Tolmács, 
Szent Lőrinc út 65. szám alatti lakos a Nyugdíjas Klub 2017. évi program támogatására 
irányuló kérelmét megtárgyalta és az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és 
átvételéről szóló 13/2013. (IX.18.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 150.000 Ft 
összegben támogatja.  
A támogatás utólagos elszámolás mellett a támogatott Nyugdíjas Klub vezetője, Dávid 
Imréné részére készpénzben kerül kifizetésre. A támogatás kifizetése egy összegben 
történik. 
A támogatás felhasználásának határideje: 2017. december 31. 
A támogatás felhasználásának a hivatkozott önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti 
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 
Felelős: polgármester 
 

 
Hajnis Ferenc polgármester 
A helyiséghasználatról is dönthetünk. A használat felelőse legyen a nyugdíjas klub mindenkori vezetője. 
 
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 a Nyugdíjas Klub részére ingyenes használatba adjuk a régi szolgálati lakást, és a használat felelőse a 
Nyugdíjas Klub mindenkori vezetője, és az Önkormányzat saját költségvetése terhére felújítja a szolgálati lakás 
WC-jét a Nyugdíjas Klub részére, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta Nyugdíjas Klub helyiséghasználat iránti kérelmét, melyet 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatott, és meghozta a következő határozatot: 
 

25/2017. (III.9.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a Tolmács 
349/1 helyrajzi számon lévő volt szolgálati lakás tolmácsi Polgárőr Egyesület általi 
használatáról szóló 3/2014. (II.3.) képviselő-testületi határozatot, tekintettel arra, hogy a 
Polgárőrség nem működik, tevékenységet nem folytat, ezért a képviselő-testület a 
helyiséghasználatra való jogosultságot megszünteti. 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a tolmácsi Nyugdíjas Klub 
helyiség használatára irányuló kérelmét támogatja, és a Tolmács 349/1 helyrajzi számon 
lévő, Arány János utca 7. szám alatti épületben, az óvodai konyha, raktár és iroda melletti 
kb. 25 m2 nagyságú épületrészt (volt szolgálati lakás) ingyenesen, térítési díj nélkül a 
tolmácsi Nyugdíjas Klub használatába adja klubhelyiség céljából, a tolmácsi nyugdíjasok 
összejöveteleire, rendezvényeinek helyszíneként. 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a használatba adott épületrész WC-blokkja az 
önkormányzat költségvetése terhére felújításra kerül. A képviselő-testület a felújítás 
megszervezésével és lebonyolításával megbízza és felhatalmazza a Polgármestert és az 
Alpolgármestert. 
A képviselő-testület vállalja, hogy a használatból adódó rezsi költségeket az önkormányzat 
költségvetése terhére viseli, tekintettel a nyugdíjas klub közösségi tevékenységére, mellyel 
a település közösségi életében aktívan, szorgalmasan részt vesznek. 
 A helyiség használat feltételei:  
A használatba adott helyiség kizárólag a Nyugdíjas Klub összejöveteleire, rendezvényeire 
használható. A helyiség más célú felhasználása, és a lakosság-, az ifjúság-, és a közösségi 
érdekekkel ellentétes, vagy illegális tevékenység folytatása vagy veszélyeztetés esetén az 
Önkormányzat a helyiség használatára vonatkozó jogot azonnal visszavonja. 
A tolmácsi Nyugdíjas Klub köteles a helyiséget a jó gazda gondosságával rendben és 
tisztán tartani, állagát megóvni. A helyiség rendeltetésszerű használatért a Nyugdíjas Klub 
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mindenkori vezetője felelős. A használat során okozott károkat a kárt okozó személy 
köteles helyreállítani, vagy a kárt az Önkormányzat részére megtéríteni. 
 
Határidő: azonnal, illetve a Nyugdíjas Klub igénye szerint, más tartalmú döntésig 
Felelős: polgármester, alpolgármester 

 
 
 
A képviselő-testület a további napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta. 
 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 

Hámori Imréné 
képviselő 


