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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

5/2017. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2017. április 27-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 
 
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. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Csehek József képviselőt.  

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: 5. napirendként javaslom megtárgyalni a Béke utca 
felújítására vonatkozó pályázati lehetőséget, 6. napirendnként a volt tankodromon található két önkormányzati 
ingatlanra érkezett vételi ajánlatot, és így a 7. napirend legyen az „Egyebek”. 
 
A képviselő-testület a polgármester által javasolt napirendeket 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az 
alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
Napirend 
 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Hajnis Ferenc polgármester 
 
1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Éves összesített közbeszerzési terv  
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
3.  Rétság Általános Iskola támogatás iránti kérelme 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

4. A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. 
évi beszámolója 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

5. Béke út felújítása – pályázati lehetőség 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
6. Önkormányzati ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
7. Egyebek 
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Napirend előtt  Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megtartottuk a viziközmű társulás közgyűlését, reméljük, végre sikerül megszűntetnünk a társulást. Meg volt a 
kétharmados többség.  
Elkezdődött az I. világháborús emlékmű felújítása. 1 millió forintot kaptunk erre, de még nincs támogatási 
szerződésünk, pedig már kétszer is érdeklődtem ez ügyben, de még nem küldtek semmit. 
Az EFOK-os pályázat is be lett adva, jött hiánypótlás, nekünk csak egy közbeszerzési nyilatkozatot kellett adni. 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend       Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Láttátok az előterjesztést. Ami nekem feltűnt, hogy jó volt az iparűzési adó bevételünk! Rá is kérdeztem, hogy 
biztos nem elírás? Azt mondták, hogy nem! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én ugyan így vagyok vele! 11.800.000 Ft tartalék pluszba! Ha azt nézzük, hogy az eredeti költségvetés 
84.889.000 Ft, és amit most elfogadunk 109.813.000 Ft, akkor ez szép! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy kistelepülésen, igen. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Örülök neki, hogy így adódott, de nem biztos, hogy ez mindig így lesz! 
 
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 előterjesztett rendelet tervezet szerint módosításra kerüljön az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 1/2016. (II.5.) önkormányzati rendelet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2017. (IV.28.) 
önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
2. Napirend       Éves összesített közbeszerzési terv 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
El kell fogadni az éves összesített közbeszerzési tervet is. Láttátok az előterjesztést. Kérdés, vélemény, 
hozzászólás? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Szerintem elfogadható így, ahogy van! Talán más nagyobb beruházást nem tervezünk. 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy a határozati javaslat szerint elfogadjuk a 2017. évi összesített közbeszerzési tervet, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az éves összesített közbeszerzési tervről szóló előterjesztést, és 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

38/2017. (IV.27.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évre 
vonatkozó éves összesített közbeszerzési tervét az alábbiak szerint határozza meg: 

 
Időbeli ütemezés  

 
Tervezett 

közbeszerzés 
tárgya, 

mennyisége 

 
 
 

Tervezett 
eljárás típus 

az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzési 

eljárás 
lefolytatásának 

tervezett  
időpontja 

 
a szerződés 

teljesítésének 
várható 

időtartama 

 
 
 

Egyéb megjegyzés 

Ipari terület 
kialakítása 

Kbt. 
Harmadik 

rész, 

Kbt. 113.§-a 
alapján 

 
2017. II-III. 
negyedév 

 
2017-2018. 

Összefoglaló 
tájékoztatással 

meghirdetett eljárás 
(nemzeti 

eljárásrendben) 
EU pályázati 

forrásból 
támogatott 

Kastély külső 
felújítása 

Kbt. 
Harmadik 

rész 

Kbt. 115.§-a 
alapján 

 
2017. II-III. 
negyedév 

 
2017-2018. 

5 ajánlattevő 
közvetlen 

meghívásával 
induló 

közbeszerzési 
eljárás;  

EU pályázati 
támogatásból 
finanszírozott 

Óvoda-iskola, 
és 
önkormányzati 
hivatal 
energetikai 
célú felújítása 

Kbt. 
Harmadik 

rész 

Kbt. 115.§-a 
alapján 

2017. II-III. 
negyedév 

2017-2018. 5 ajánlattevő 
közvetlen 

meghívásával 
induló 

közbeszerzési 
eljárás; 

EU pályázati 
támogatásból 
finanszírozott 

Mezőgazdasági 
erő- és 
munkagép 
beszerzése 

Kbt. 
Harmadik 

rész 

Kbt. 115.§-a 
alapján 

2017. III. 
negyedév 

2017. 5 ajánlattevő 
közvetlen 

meghívásával 
induló 

közbeszerzési 
eljárás; 

pályázati 
támogatásból 
finanszírozott 

 
Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik, a közbeszerzési 
tervet módosítani kell az erre vonatkozó igény, vagy változás felmerülésekor. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:   polgármester, jegyző 
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3. Napirend       Rétság Általános Iskola támogatás iránti kérelme 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést, a Rétsági Általános Iskola a jótékonysági bál megrendezéséhez kér 25.000 Ft 
támogatás az önkormányzatunktól. Kérdés, vélemény? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én nem láttam az előterjesztésben összeget. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kérelmükben írták. 
 
Csehek József képviselő 
Szerintem adjuk oda nekik ezt az összeget. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Minden évben kapok én is meghívót, el is szoktam menni, de most nem tudok, mert nagyon sűrű lesz a holnapi 
napom. Ki tud elmenni helyettem, hogy képviselje az önkormányzatunkat? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én ott leszek, mint szülő, a gyerekem fellép. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Akkor légy szíves képviseld az önkormányzatot is! 
 
Torma Andrea jegyző 
Az előterjesztésben két határozati javaslat van. Az „A” javaslat, hogy készpénzben kapják meg a támogatás, és el 
kell számoljanak a támogatás felhasználásáról a saját nevükre szóló számlákkal, illetve pénzügyi és szakmai 
beszámolót is kell készíteniük, hogy mire használták fel a támogatási összeget. A „B” javaslat, hogy mi az 
önkormányzat nevére és költségére megvásároljuk, amit szeretnének, és a megvásárolt eszközöket, díszítő 
elemeket adjuk oda az iskolának támogatásként. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én az egyszerűbb „B” javaslatra gondoltam. 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy a „B” határozati javaslatot elfogadjuk, és a Rétsági Általános Iskola jótékonysági bálját 25.000 Ft értékű 
díszítő anyaggal támogassuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Rétsági Általános Iskola támogatás iránti kérelmét, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

39/2017. (IV.27.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete Nagyháziné Bacsa Mónika Rétsági 
Általános Iskola intézményvezető Általános Iskola jótékonysági báljának támogatására 
irányuló kérelmét támogatja, és a Rétsági Általános Iskola 2017. április 28-án 
megrendezésre kerülő jótékonysági báljához a színházterem és az aula feldíszítéséhez 
szükséges díszítő anyagok 25.000 Ft értékben Tolmács Község Önkormányzata 
költségvetése terhére történő megvásárlásával és a rendezvényekhez történő biztosításával 
támogatja. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Intézményvezetővel egyeztetve 
gondoskodjon a szükséges díszítő anyagok Önkormányzat nevére szóló számlára történő 
megvásárlásáról és az Általános Iskola részére történő biztosításáról. 
 
Határidő: 2017. április 28. 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
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4. Napirend      A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltó-parancs- 
    nokság 2016. évi beszámolója 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok a beszámolókat. Kérdés, vélemény, hozzászólás? 
 
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi beszámolóját, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2016. évi beszámolóját, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és 
meghozta a következő határozatot:  
 

40/2017. (IV.27.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Balassagyarmati 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  - 

 
 
 
5. Napirend      Béke utca útfelújítása – pályázati lehetőség 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Községünk legrosszabb utcája a Béke utca, nagyon ráférne a felújítás. Tavaly is volt ilyen pályázati lehetőség, de 
csak 1-2 önkormányzat nyert támogatás, tehát nem nagy az esély. Az útfelújításhoz 25%-os önerőt kell 
vállalnunk. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nagyon rossz állapotban van az az út! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
17 millió forint az út felújításának költsége, ehhez 4,3 millió forint önerőt kell biztosítani. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A Szent Lőrinc utat miért kátyúzták? Ez csak egy ideiglenes megoldás ugye? Ez nem az ígért felújítás? Mert ez 
semmi! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Remélhetőleg augusztus elején már nekifognak a felújításának! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tisztem megvédeni a közutasokat, de itt ülünk 11 éve, és tudjátok, hogy zajlik egy pályázat lebonyolítása! 
Nem egy közbeszerzést kellett nekik lebonyolítani! Az utolsó telefonos beszélgetésem alkalmával azt mondták, 
hogy ha minden sikerül, augusztusban el tudják kezdeni! 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy pályázatot nyújtsunk be a Béke út felújítására 25%-os önerő biztosításával, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
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A Képviselő-testület megtárgyalta a Béke utca útfelújítására benyújtható pályázati lehetőséget, és 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

41/2017. (IV.27.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot 
nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős 
miniszterrel közösen hirdetett pályázatára a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok 
szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra, azon belül a c) 
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati alcélra, az alábbiak szerint. 
 
- A megvalósítási helyszín:  2657 Tolmács, Béke utca, 376. hrsz. 
- A projekt megnevezése: „Tolmács Béke utca útfelújítása” 
- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: nettó 13.749.600 Ft, bruttó  

17.461.992 Ft. 
- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 25 %-a, bruttó 4.365.498 Ft. 
- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás (költségvetési tartalék). 
- Az igényelt támogatás összege: bruttó 13.096.494 Ft. 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti és biztosítja. 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a pályázat határidőben történő benyújtásáról. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, 2017. május 2-ig 

 
 
 
6. Napirend      Önkormányzati ingatlan vételi ajánlat 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A tankodrom Zsemberi tulajdonba került – hogy pontosan kinek a nevére, vagy a cégük nevére, azt nem tudom - 
és el szeretnék kezdeni a kitisztítását, illetve szeretnék művelési ágba tenni. Ekkor jöttek rá, hogy az 
önkormányzatunk tulajdonában van két ingatlan, a Tolmács 02/9 és 02/10 helyrajzi számú kivett rom, ezeket 
szeretnék megvásárolni, és ezt is szeretnék kitakarítani. Különben ezek tényleg romok! Itt a térkép, meg lehet 
nézni, melyik területekről van szó. 
 
A képviselő-testület beazonosította a szóban forgó két ingatlant. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tehát erre a két területre tett vételi ajánlatot, összesen 335.000 Ft-ért. Az a kérdés, hogy elfogadjuk-e, eladjuk-e? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Fogadjuk el! 
 
Torma Andrea jegyző 
Mielőtt eladnánk, nem kellene egy értékbecslést csináltatni? Ne legyen támadási felület, hogy miért ennyiért adja 
el az önkormányzat, vagy hogy esetleg a képviselő-testület felelőtlenül gazdálkodott az önkormányzat 
vagyonával! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ott semmi nincs! Ha nem veszi meg, nekünk kell tisztítani! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerintem nem kell ehhez értékbecslés! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem kell, mert azt mindenki tudja, hogy az egy semmi terület! 
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Hámori Imréné képviselő 
Örülünk, ha megveszik és kitisztítják! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Örülünk, ha megszabadulunk tőle! Az eladásból származó bevételt rá tudjuk fordítani a volt szolgálati lakásra! 
 
Csehek József képviselő 
Támogatom az eladását! 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy Zsemberi Ferenc kérelmére 335.000 Ft-ért értékesítsük a Tolmács 02/9 és 02/10 helyrajzi számú kivett rom 
megnevezésű ingatlanokat, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az Önkormányzati ingatlanokra érkezett vételi ajánlatot, és 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

42/2017. (IV.27.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Zsemberi Ferenc, illetve 
Dr. Zsemberi Roland Tolmács Község Önkormányzata tulajdonában álló Tolmács 02/9 és 
02/10 helyrajzi számú kivett rom megnevezésű ingatlanra vonatkozó 500.000 Ft/hektár 
vételi ajánlatát, mely alapján Tolmács Község Önkormányzata a tulajdonában álló Tolmács 
02/9 helyrajzi számú 3238 m2 nagyságú, kivett rom művelési ágú, és a Tolmács 02/10 
helyrajzi számú 3462 m2 nagyságú, kivett rom művelési ágú ingatlant adásvételi szerződés 
útján eladja Dr. Zsemberi Roland vevő részére, összesen 335.000 Ft vételáron, melyet Vevő 
az adásvételi szerződés aláírásától számított 8 naptári napon belül az Önkormányzat 
bankszámlájára  történő átutalással teljesít. A képviselő-testület kiköti, hogy az adásvétel 
során az adásvételhez kapcsolódóan felmerülő valamennyi költség (pl. ügyvédi díj, illeték, 
eljárási díj, stb.) Vevőt terheli és Vevő viseli. 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az e 
határozatnak megfelelő tartalmú adásvételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal, illetve Vevő igénye szerint 
Felelős: polgármester 

 
 
 
7. Napirend      Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Érkezett  egy megkeresés, a Koplányi úr kereste meg az önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy a volt Aviko 
melletti önkormányzati tulajdonú területről a túlkoros nyárfákat vágassuk ki. Minden nagyobb szélvihar után 
ágak zuhannak le az útra, szerinte életveszélyesek a fák. Szerencse, hogy még nem történt baleset! Azt ígérte, 
hogy segít a fakitermelés és az eladás érdekében. Hivatalosan, hogy lehet fát kivágni? Milyen engedély kell 
hozzá? Az nem erdő! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen, az nem erdő. Az erdőhöz kell az erdészeti hatóság engedélye. Tervet kell készíteni hozzá. Itt lehet arra 
hivatkozni, hogy életveszélyesek a fák! A jegyző asszony adhat erre engedélyt, én úgy tudom! 
 
Torma Andrea jegyző 
A jegyzői hatáskör közterületekre vonatkozik, tehát amit a földhivatali nyilvántartásban közterületként tartanak 
nyilván. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ha veszélyes ki kell vágni! 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Fakivágással kapcsolatban nekem is lenne egy javaslatom, a Szabadság utca bal oldalán lévő fenyőfa sor! Van, 
ami kerítésen belül van, van, ami kívül. Azokkal nem lehetne valamit csinálni? Ott vannak a vezetékek is, bele 
érnek a fák. Teljesen beárnyékolja az egész utcát! Egy kicsit gyéríthetnének! Lehet, hogy meg lehetne beszélni 
az Erdőkémiával. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Zsófi óvónéni mondta, hogy az Alpolgármester Úr felhívta a figyelmét, hogy a gesztenyefák is veszélyesek az 
óvoda udvarban. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Korhad belül! Én megfúrtam a fát, és 15 cm-ig kemény a fa, és onnantól beleszaladt a fúró! Addig nincs gond, 
míg el nem dől! Dőlhet az óvodára, és abból baj lesz! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az fönt van az óvoda előtt, de lent is van egy a kerítésnél, ami veszélyes. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Azokat pedig vizsgálták! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt tudom javasolni, hogy hívjunk szakértőt, és vizsgálja meg újra a veszélyesnek gondolt fákat! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
De ne csak a gesztenyefákat, hanem a hársfákat is nézze meg! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, és mondjon szakvéleményt! Akkor legyen kint a nyárfás, a gesztenyefák, és a kastély körüli hársfák, meg 
menjen ki a temetői fákhoz is, jó? Ha így megfelel és nincs más javaslat, döntsünk! 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy a közterületen lévő veszélyes fákat szakértővel vizsgáltassuk meg, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a z éves összesített közbeszerzési tervről szóló előterjesztést, és 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

43/2017. (IV.27.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tolmács közterületein, 
illetve az önkormányzat tulajdonában lévő területeken lévő veszélyes fák kivágása 
céljából a közterületi és az önkormányzati tulajdonban lévő területeken lévő fák 
szakértői felülvizsgálatát rendeli el a fák veszélyességének megállapítása, valamint 
az esetleges kivágás szükségességének és indokoltságának megállapítása 
érdekében. 
A Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a község közterületein és 
önkormányzati tulajdonú területein lévő fák veszélyességének megállapítására 
vonatkozó szakértői vizsgálat megrendelésére és a szakértői vélemény 
elkészíttetésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kormányhivatal közmunkásokat akar foglalkoztatni, és az útmenti fákat vágják ki, amik veszélyesek, és ezt 
odaadják szociális tüzifának. Ehhez regisztrálni kell a honlapon, és a balassagyarmati és a salgótarjáni erdészet 
van kijelölve a fák szétosztására. A balassagyarmati erdészetnél van 27,6 m3 keményfa 10.000 Ft-os egységárral, 
és puha fa is van 97,3 m3. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Ha kitermelésre kell nekik közmunkás, nekünk nincs olyan emberünk, aki rendelkezik motorfűrész vizsgával. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem kell embert adnunk! A közútkezelő, vagy az erdészet alkalmazza ezeket az embereket, nekünk regisztrálni 
kell az oldalon, hogy igényelnénk ilyen fát, és vagy kapunk, vagy nem.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Aki nem regisztrál, az nem is kap! 
 
Csehek József képviselő 
Pályázzuk meg, és meglátjuk mi lesz belőle! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Regisztrálunk. Ezt csak tájékoztatásként mondtam. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tudjuk már, hogy mikor lesz a falunap? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Augusztus 12-13. Most így jön ki. Ihos József és Leblanc Győző is itt lesz, este pedig váci táncosok lépnek majd 
fel. 
 
Csehek József képviselő 
Tüzijáték lesz? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, most fényzsonglőrök lesznek. 
A költségvetésbe beterveztük, hogy a korlátokat megcsináltatjuk a településen. Felvettem a kapcsolatot a 
vállalkozóval, tölgyfából lesz, a napokban megjön az anyag, 1 millió forintba fog kerülni. 500.000 Ft lett 
betervezve, ezt majd módosítani kell a költségvetésben. Minden hídnál ki lesz cserélve a korlát. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jaj de jó! Szép lesz! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Meghívott a nyugdíjas klub vezetősége a múlt héten egy épületfelmérésre, megbeszélésre. A WC-t helyre kell 
állítani, mert a WC csésze az ott van, de nincs vízvezeték és tartály. A vízvezetéket is helyre kell állítani, hogy a 
konyhában is legyen vízvételi lehetőség. Falon kívül kellene megoldani. A konyhában a burkolat feljött, oda új 
lapot kérnek, és kellene még padlókiegyenlítő is. A munkát Menczelesz Miklós elvállalta, megcsinálja. 
Kérnének még egy 10 kilós festéket, amivel lefestik a konyhát és a WC-t. A bejárati ajtónál kilátszik a 
salakblokk falazó anyag, azt is ki kellene javítani. 200.000 Ft van nekik betervezve a költségvetésbe, 150.000 Ft-
ot megkaptak, én a maradék 50.000 Ft-ot mertem nekik ígérni. A vízvezetéket szakemberrel kell megcsináltatni, 
szerintem 100.000 Ft-ból biztos, hogy kijön. A világítás normális. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A zárak? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A főbejáratit kicseréltük, a többivel nincs gond. Még műanyag asztalt és székeket ígértem nekik, illetve a 
konyhába mosogatót. Az az épület a sajátunk, magunknak hozzuk helyre. Mondtam nekik, hogy az 
szükséglakásként is szerepel, ha valakinek ilyen jellegű problémája lesz, akkor át kell neki adni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem 100 ezer forintból nem fog kijönni. 
 
Csehek József képviselő 
A vizet annak idején még én zártam el. Ha szólsz, én elmegyek, segítek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én támogatom. 
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Csehek József képviselő 
Én is. A konvektorok sem jók. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Alpolgármester úr! Tartsd kézben az ügyet! Van-e még valami? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az óvodába rendszeresen bejár egy kiskutya. Szólítsuk fel a gazdáját, vagy fogassuk be a kutyát, amíg baj nem 
történik! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bubori István már többször is szólt a gazdájának, hogy tartsa zárt helyen. Már valaki el is vitte volna, de a 
gazdája ragaszkodik a kutyához. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az intézmény területén nem lehet a kutya, mert gond lehet belőle! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha továbbra is kint tartózkodik a kutya, befogjuk, és elvisszük a menhelyre. 
Megjöttek a virágok, amit megrendeltünk, és szombaton 9-től tervezzük az elültetését, aki ráér, jöjjön. A 
sportolóknak is szóltam, kíváncsi vagyok, hányan fognak eljönni! Egyedül a nyugdíjas klubra tudunk ilyen téren 
számítani. 
 
Csehek József képviselő 
A postával szemben lévő járda be van szakadva, veszélyes, és a volt Gránit előtt is ez a helyzet. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Meg fogok keresni egy vállalkozót, és csinálják meg rendesen. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az alsó kisbolt előtt már rendbe rakták a sövényt? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, és ott van a piszok is! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az ott szörnyű állapot! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Föl fogom hívni a tulajdonost, hogy tegye rendbe! 
 
 
A képviselő-testület a további napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta. 
 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 

Csehek József 
képviselő 


