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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

7/2017. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2017. május 18-án 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 
 Torma Andrea jegyző 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszöntöm a képviselőket és a megjelent kedves vendégeinket, megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi 
tagból 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitom. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Dudás Gergely alpolgármestert.  

A jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
Az ülés napirendjeire vonatkozóan Csehek József képviselő javaslatot tett: legyen zárt ülés is, melyen szóban 
szeretnék javaslatot tenni rendkívüli települési támogatásra. 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendeket 4 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. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról 
A 2016. évi éves belső ellenőrzési jelentés 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Településrendezési eszközök módosítása (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat módosítása) 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

3. Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, valamint a 2017/2018. 
nevelési év előkészületeiről; a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok 

Előterjesztő: Kiss Zsófia óvodavezető 
 

4. Beszámoló a Sportegyesület 2016. évi tevékenységéről és elszámolás a 2016. évi önkormányzati 
támogatással, 2017/2018. évi koncepció  

Előterjesztő: Hajnis Károly, Sportegyesület Elnöke 
 

5. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

6. Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló  
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 
A múltkori ülésen a veszélyes fák szakértővel történő felméréséről döntött a testület. Beszéltem a szakértővel, 
holnap fogja keresni az alpolgármester urat a fák kivágásának ügyében. 
Emlékeztek rá, hogy a költségvetésbe beterveztük a korlátok cseréjét a hídjainknál, feljáróinknál. Nagyon nehéz 
beszerezni tölgyfát. Ha az idén nem fog sikerülni, megpróbáljuk jövőre. 
A tankodromon lévő két rom ingatlan adásvétele és a vételár átutalása megtörtént.  
A járdákkal kapcsolatban megjött az árajánlat, a Vian-Bau fogja csinálni bruttó 800.000 Ft-ba kerül majd a 
három járdarész. Itt a sarki járdát teljesen föl fogják szedni és rendesen megcsinálják a vízelvezetést is, mert attól 
süllyed meg. A víz mindig bemegy a járda alá. A temető feljáratban a nagy hidat is bevasalják. 
Az I. világháborús emlékmű felújítása elkészült, az elszámolást 31-ig meg kell csinálnunk. 
Szennyvíz agglomerációval kapcsolatosan Rétságon volt egy megbeszélésünk, amin részt vett a DMRV Zrt 
képviselője, és a tervezők, aki a besorolással kapcsolatos tanulmányt készítik. Kiosztották a feladatokat, voltak 
adatbekérések. Tőlünk arra vonatkozóan kértek adatot, hogy a leendő ipari park területünkön milyen igények 
mutatkoznak. Három vállalkozás biztos, hogy marad, ebből az egyik 40 főt mondott, a másik pedig 15-20 főt. Én 
azt javasoltam nekik, hogy a tervezésnél maximum 1.000 fővel lehet számolni Tolmács viszonylatában. Elég sok 
mindent meg tudtunk beszélni, és május végére, június elejére elkészül a tanulmány. A kormány fog dönteni, 
hogy fölkerülünk-e az agglomerációs listára, amire nagyon nehéz fölkerülni. Lobbizni kell hozzá! Ha 
fölkerülünk a listára, abban a pillanatban hívni fog minket a Nemzeti Fejlesztési Programiroda, aki az egész 
fejlesztést intézi. Pénz nem fog átfolyni a kezünkön, mindent intéznek. A lobbi érdekében is van már stratégiánk, 
és ez most a DMRV Zrt-nek is nagyon fontos lett, mert nem mindegy nekik sem, hogy egy új rendszert fognak 
üzemeltetni! 
A tolmácsi bekötőúttal kapcsolatosan is volt egy megbeszélés Balassagyarmaton. A Nógrád Megyei 
Önkormányzat képviseletében voltak jelen, a Magyar Közúttól, illetve a tervezők, valamint az érintett 
települések képviselői. Ismertették, hogy a TOP keretből mely utak felújítása van támogatva: Tolmács, Patak, 
Pusztaberki és egy község még Tarján mellett. Már biztos, hogy felújítják a bekötő utunkat, már a forrás is le van 
hívva, a tervek is elkészültek. Kérték, hogy amennyiben turisztikailag vagy bármilyen területen vannak terveink, 
mondjuk el. Elmondtam, hogy Tolmácson naponta 3-4 kamion megfordul. Ők ezzel nem számoltak, köszönték 
az információt és ennek megfelelően kerül majd megerősítésre a bekötőutunk. Az út szélessége nem fog 
változni, a fölső buszmegállóban végeznek majd akadálymentesítést is, nem lesz lépcső. A 2-es úttól kezdik 
majd a felújítást – bár ott már történt az új cég miatt felújítás, de azt is megcsinálják – és az árkokat, átereszeket 
is ki fogják takarítani.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mikor fognak neki? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Augusztusban várható, hogy a kivitelezési közbeszerzési eljárás lezárul. Ebben az évben mindenképpen 
szeretnék megcsinálni. Sok község került tartalék listára. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A vasútig megcsinálják? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen.  
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend       Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 

                      Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról 
                     A 2016. évi éves belső ellenőrzési jelentés 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Láttátok az előterjesztést. Kérdés, vélemény? Önerőből elég sok mindent meg tudtunk csinálni tavaly. 
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Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy az előterjesztett rendelet tervezetet elfogadjuk, mely az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
teljesítéséről szól, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2017. (V.19.) 
önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Határozattal kell elfogadnunk a közös hivatal 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
 
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és határozati 
javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a közös hivatal 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, és 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

52/2017. (V.18.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
A képviselő-testület a költségvetés 2016. évi teljesítését 40.957 ezer Ft bevétellel, ezen 
belül: 
a) Működési bevétel         757 ezer Ft, 
b) Finanszírozási bevétel    40.200 ezer Ft 

bevétellel jóváhagyja. 
 
A költségvetés 2016. évi teljesítését 39.651 ezer Ft kiadással, ezen belül: 
a) Személyi jellegű kiadás    29.775 ezer Ft, 
b) Munkaadókat terhelő járulékok     8.118 ezer Ft, 
c) Dologi kiadások      1.758 ezer Ft, 

kiadással jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  - 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A 2016. évi éves belső ellenőrzési jelentés is olvastátok, javaslom, fogadjuk el. Kérdés, vélemény? 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
éves ellenőrzési jelentést, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Danubius Expert Audit Kft. által készített 2016. évi belső ellenőrzési 
jelentést, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
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53/2017. (V.18.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Danubius Expert Audit Kft. 
belső ellenőrei által elkészített „Éves ellenőrzési jelentés Tolmács Község Önkormányzata 
2016. évben elvégzett belső ellenőrzésről” szóló jelentést 1-4. számú mellékleteivel együtt 
elfogadja és tudomásul veszi.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lehetőségekhez mérten 
törekedjen az intézkedési javaslatban foglalt intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
2. Napirend       Településrendezési eszközök módosítása (településszerkezeti terv, helyi építési  
                     szabályzat módosítása) 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Több egyeztetésen és testületi ülésen tárgyaltuk, ez már a végleges jóváhagyásra váró anyag. Amennyiben a 
képviselő-testület elfogadja a rendeletet, 15 nap múlva hatályba lépnek a módosítások. Az lett rajta átvezetve, 
amit kért a két vállalkozó, illetve az általunk kért módosítás. A két vállalkozó a rá eső díjat kifizeti a részünkre. 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy az előterjesztettek szerint elfogadjuk a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról 
szóló rendelet tervezetet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2017. (V.19.) 
önkormányzati rendelete 

 
a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 2/2003. (II.13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztett határozattal kell módosítanunk a településszerkezeti tervet. Kérdés, vélemény? 
 
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy a határozati javaslat szerint elfogadjuk a településszerkezeti terv módosítását, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a településszerkezeti terv módosítását, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

54/2017. (V.18.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács község Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdés alapján az alábbi döntést 
hozza: 
 
1) Tolmács község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 5/2003. (II.12.) számú 
határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervet módosítja. 
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2) A Településszerkezeti Terv Leírását jelen határozat 1. melléklete szerinti TSZT-M1 
tervlapon lehatárolt területre vonatkozóan módosítja az alábbiak szerint: 
− a belterülettől délre, a 0106 hrsz-ú telken mezőgazdasági terület kerül kijelölésre. 
 
3) A Településszerkezeti Terv jelen határozat 1. mellékletét képező TSZT-M1 tervlappal 
egészül ki, s egyidejűleg a módosítással érintett területre vonatkozólag hatályát veszti. 
 
4) Jelen módosítás során Tolmács területfelhasználásai a következők szerint változnak: 
 

TSZT módosítás  

Módosítási feladat 
Terület 
mérete 

(ha) 
Hatályos terv 

szerinti terület-
felhasználás 

Tervezett terület-
felhasználás 

1
. 

0106 hrsz terület mezőgazdasági 
területbe történő átsorolása 4,4 SP Má 

 
5) Jelen határozat az elfogadását követő 15. napon lép hatályba. 
 
 

 
 
3. Napirend       Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről,             

valamint a 2017/2018. nevelési év előkészületeiről; a nyári szünetben elvégzendő                         
karbantartási, felújítási feladatok 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdezem Kiss Zsófia óvodavezetőt, hogy szóbeli kiegészítése van-e az írásos előterjesztéséhez? 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Részemről nincs. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor kérdezem a képviselő-testületet, hogy kérdés, vélemény van-e? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A trambulin udvari elhelyezésének megvalósítását hogy gondoltátok? A többivel egyet értek. A trambulint zárt 
helyen kellene tartani, mert délutánra ott már a tizenévesek is ugrálni fognak benne! 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
A színpad hátsó része mögött eleve van kerítés, és még meg lehetne csinálni két oldalt kerítésdrótból, és lezárni 
úgy, hogy legyen teteje is. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az ötlet jó! Szerintem az lenne a legjobb megoldás, ha körbe kameráznánk az iskola – óvoda épületét. 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Táblákat már raktunk ki. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha nem úgy lesz bekerítve, mint egy börtön, akkor mindenki ott fog ugrálni. A salakpályánkon is szétszedték a 
kerítést a gyerekek három helyen is! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olyan információim vannak, hogy az óvoda energetikai pályázatára kapunk támogatást, és abba benne van a 
vizesblokk felújítása, kazáncsere, csoportszoba rendbetétele is. 
A trambulin elkerítéséről is beszéltünk már, de a vége az lenne, hogy szétbontanák a kerítést, az biztos! 
A bekamerázásnak nem tudom, hogy lenne-e értelme. Utána néztem, vannak 4 kamerás kis szettek, amit gépre 
lehet kötni, az olyan 40-50 ezer Ft. 
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Kiss Zsófia óvodavezető 
Ennek az lenne az értelme, hogy nyáron ki tudnánk használni, mivel nyáron sokat vagyunk kint. Mostanában 
már 10-től 12-ig kint vagyunk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
És ha már egyszer van, akkor használják! Azt sem lehet, hogy reggel kivinni, délbe behozni. 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Azt nem tudjuk megcsinálni! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Próbáljuk meg a kamerás rendszert! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nézz körül kamerailag Kriszti. Szerintem az idén nem lesz kerítésépítés, mert a közmunkásoknak most a 
fűnyírás a legfontosabb! Ha az lezajlik a fűnyírási szezon, után lehet szó kerítésépítésről.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
De még csak május van! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Három fő férfi közmunkásunk van, azoknak van elég terület füvet nyírni. 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Szó volt arról is, hogy a szülők megcsinálnák a kerítést. Bent föl van állítva, akkor egyelőre bent használjuk 
majd, ha rossz az idő. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha tudjuk, hogy nyertünk a pályázaton, akkor már most kellett volna kivitelező után nézni, mert a környéken 
nem fogunk sehol sem találni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem az az idén biztosan nem lesz kivitelezve! Ezt most ki kell bírnunk jövő nyárig! 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
A kerti csap, meg a locsoló kiépítése az udvaron nagyon nagy kérés lenne? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mit akarsz locsolni? 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Nyáron a virágokat, meg az ágyakat szeretnénk súrolni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
És a gyerekek, ha szomjasak, nem kellene bemenniük. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt megint csak vállalkozóval tudjuk megcsináltatni. Lehetne a nagy felújításkor, addig nyugodtan írd össze, 
ami menet közben még eszedbe jut, és egyben megcsináltatunk mindent. 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Megjött a jegyzőkönyv az óvodai játszóeszközök vizsgálatáról. Apróbb hiányosságokat találtak, amiket meg kell 
csináltatni, illetve a homokozó körüli rönkök nem felelnek meg, mert be vannak repedezve. Beszéltem is már 
Bubori Istvánnal ennek érdekében. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mit javasolt a rönkök helyett? 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Semmit.  
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Hajnis Ferenc polgármester 
Inkább ne legyen semmi? 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Igen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egyébként az engedélyt megadta a játékokra? 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Meg kell csináltatnunk 3 hónapon belül a hiányosságokat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A tanúsítványt kiadta? 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Igen, de azzal a feltétellel, hogy 3 hónapon belül meg kell csináltatni az apróbb hibákat.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
És ha ezt megcsináljuk, újra ki fog jönni ellenőrizni? 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Nem, de hatósági ellenőrzést kaphatunk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Értem. Ezzel kapcsolatban felveszed a kapcsolatot az alpolgármester úrral – ő felel a közmunkásokért - és 
amikor idejük lesz, megcsinálják. 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Jó. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A homokozó körüli farönkökre gyorsan kitaláltam egy megoldást. Gyalult deszkát fogatnánk az oldalára és a 
tetejére, és még padként is funkcionálna, az éleit lekerekítenénk, hogy ne legyen veszélyes. Ez így megfelelő 
lenne? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Zsófi, vedd föl a kapcsolatot a tanúsítvány készítőjével, és beszéljétek meg, hogy ez így jó-e lenne! 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Jó.  
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
óvoda beszámolóját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási 
tevékenységről, valamint a 2017/2018. nevelési év előkészületeiről; a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, 
felújítási feladatokról szóló beszámolót, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatot:  
 

55/2017. (V.18.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kiss Zsófia megbízott 
intézményvezető által készített, Tolmácsi Kisbagoly Óvoda működéséről, a nevelési és 
gazdálkodási tevékenységéről, valamint a 2017/2018. nevelési év előkészületeiről, a nyári 
szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatokról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   - 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Van egy kérelem is az intézmény részéről, hogy a képviselő-testület engedélyezze, hogy az óvoda 20%-kal 
eltérjen a megengedett maximális létszámtól.  
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy engedélyezzük, hogy az óvoda a maximális csoportlétszámtól 20%-kal felfelé eltérjen, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az óvodai maximális csoportlétszámtól való eltérésre vonatkozó kérelmet, és 
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

56/2017. (V.18.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában 
működő Tolmácsi Kisbagoly Óvoda tekintetében – a várható csoportlétszámára való 
tekintettel - hozzájárul, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(továbbiakban: Nkt.) 25.§ (7) bekezdése alapján az Nkt. 4. mellékletében meghatározott 
maximális óvodai csoportlétszám, illetve a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda Alapító Okiratában 
rögzített maximális csoportlétszám a 2017/2018. nevelési évben 20 %-kal átléphető. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    - 

 
 
 
4. Napirend      Beszámoló a Sportegyesület 2016. évi tevékenységéről és elszámolás a 2016. évi  
                          önkormányzati támogatással, 2017/2018. évi koncepció 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Karcsi, van-e szóbeli kiegészítésed? 
 
Hajnis Károly SE elnök 
Igen. Az MLSZ-től kaptunk egy laptopot, amit 5 évig használhatunk, vagy ha előbb megszűnünk, akkor vissza 
kell adni. Ehhez szeretnénk internet hozzáférést kérni, hogy az öltözőben tudjuk használni. Jó lenne, ha ezt meg 
tudná oldani az önkormányzat. 
Megjött a végzés, hogy az alapszabályunk módosítását elfogadták. Ez jó hír.  
Az utolsó meccsünk itthon lesz, és az után a záró bankettet is megrendeznénk, amire a testületet is szeretettel 
meghívom. 
 
Csehe József képviselő 
Mikor lesz az utolsó meccs? 
 
Hajnis Károly SE elnök 
Pünkösd vasárnap. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, köszönjük a meghívást. Valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása? 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
Tolmács Sportegyesület beszámolóját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Sportegyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót, és a 2016. évi 
önkormányzati támogatással történő elszámolást, valamint a 2017/2018. évi koncepcióról szóló beszámolót, és 4 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
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57/2017. (V.18.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmács Sportegyesület 2016. 
évi sportegyesületi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
A képviselő-testület elfogadja a Sportegyesület 2016. évi gazdálkodásról és az 
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót és elszámolást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   - 

 
 
 
5. Napirend      Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló  
                          beszámoló 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény, hozzászólás? 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló beszámolót, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő határozatot:  
 

58/2017. (V.18.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló átfogó érékelést megtárgyalta és 
elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  - 

 
 
 
6. Napirend      Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény, hozzászólás, javaslat van-e? 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi szociális ellátásairól szóló beszámolót, és 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

59/2017. (V.18.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi 
szociális ellátásairól szóló beszámolót elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  - 
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7. Napirend      Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kinek van hozzászólása az„Egyebekben”? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jakus Szilvia közösségi ház vezető a héten megkeresett, hogy az Évinger Boglárka jóga oktató szeretne itt egy 
jógatábort tartani a nyáron. 10.000 Ft a napi bérleti díja a közösségi háznak, 5 napra az 50.000 Ft kiadás lenne a 
jóga oktatónak, miközben a gyerekeknek és szülőknek egyaránt jó lenne ez a tábor. Én javaslom, hogy valami 
alacsonyabb árat állapítsunk meg a tábor időszakára. Én egy hétre 10.000 Ft-ot javaslok. A szülőknek is érdeke, 
hogy minél olcsóbban jöjjön ki a tábor! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez napközis tábor lenne, nem itt alvós. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én jónak tartom, hiszen tolmácsi gyerekekről van szó! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ezt nem tudom, hogy csak tolmácsi gyerekekről lenne-e szó. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szilvi azt mondta nekem, hogy más településekről is járnak ide jógára gyerekek. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tolmács hírnevét viszik! 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy a jóga tábor idejére a közösségi ház bérleti díját 10.000 Ft legyen, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a közösségi ház jóga tábor időszakára történő bérbeadásra vonatkozó 
javaslatot, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

60/2017. (IV.27.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmács, Kovács Géza tér 13. 
szám alatti Közösségi Házban tartandó nyári jóga táborra vonatkozóan a Közösségi Ház 
bérleti díját – 1 hétre - 10.000 Ft-ban határozza meg.  
 
Határidő: igény szerint 
Felelős: polgármester 

 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a volt szolgálati lakás felújítására – amit a nyugdíjas klub szeretne 
használni – megkaptam az árajánlatot. A készítőjének megköszöntem, hogy ennyit dolgozott vele, de mondtam, 
hogy a költségvetésünkben ilyen összeg nincs betervezve és a kivitelezéstől elálltam. Viszont szereztem 
vízvezeték szerelőt, aki jön szombaton, és átszereli a vízvezetéket. Alig találtam olyan szakembert, aki nincs 
betáblázva. 
 
Csehek József képviselő 
A konvektorok se jók! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az árajánlat nagyon magas volt, például a festés anyagköltségére 100.000 Ft árajánlatot adott. Tudomásul vette a 
vállalkozó, hogy nem vesszük igénybe a szolgáltatását. A nyugdíjas klubosok azt mondták, hogy amint meg lesz 
a vízvezeték-szerelés, jönnek, és a vakolatjavítást, csempézést, meszelést mind megcsinálják. Tehát szombaton 
csövezés, és a jövő héten viszem nekik a sódert, meg ami kell, hagy dolgozzanak. 
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A képviselő-testület a további napirend tárgyalását zárt ülésen folytatta. 
 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 

Dudás Gergely 
alpolgármester 


