
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete  9/2017. (VIII.4.) jegyzőkönyv 

 1

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

9/2017. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2017. augusztus 4-én 11.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről 

Ülés helye: Községháza tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport utca 1. 

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc  polgármester 
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Dósa Istvánné képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina  képviselő 
 Hámori Imréné  képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
Meghívott vendég: Szombati Erika választási bizottság elnöke  - 1. napirend alatt 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszöntöm a képviselőket és a választási bizottság elnökét! Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi 
tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitom.  
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Dudásné Rudnai Krisztina képviselőt.  

A jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Annyi kiegészítésem lenne a napirendekkel kapcsolatban, hogy az 1. napirend után rövid tájékoztatót tartanák a 
pályázatokkal kapcsolatban. az Egyebek napirend keretében javaslom megtárgyalni az óvodai gesztenyefa 
kivágására érkezett ajánlatot. 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendeket 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendeket 
tárgyalja: 
 
Napirend 
 
1. Dósa Istvánné önkormányzati képviselő eskütétele, megbízólevél átadása 

Előterjesztő: Szombati Erika Helyi Választási Bizottság elnöke 
 

2. Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

3. Szociális célú tüzifa vásárlásához kapcsolódó támogatás iránti igény benyújtása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
4. Tolmácsi Kisbagoly Óvoda alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
5. Vagyonkezelési szerződés 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
6. Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
7. Egyebek 

 Magyar Posta külső karbantartás iránti kérelme  
 Óvodai udvarban lévő veszélyes gesztenyefa kivágására érkezett ajánlat 
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1. Napirend       Dósa Istvánné önkormányzati képviselő eskütétele, megbízólevél átadása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megkérem a választási bizottság elnökét, hogy ismertesse a tényállást. 
 
Szombati Erika választási bizottság elnöke 
Szeretettel köszöntök mindenkit! A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 
törvény  21.§-ában az áll, hogy ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, akkor a helyére 
a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép. Mivel a 2014-es önkormányzati választáson a következő legtöbb 
szavazatot Dósa Istvánné kapta, ezért a megüresedett képviselői helyre Dósa Istvánné lép, akinek az eskü letétele 
után átadom a megbízólevelet. 
 
Torma Andrea jegyző 
Szeretném kérni, hogy álljunk fel az eskü vagy fogadalom letételéhez. Az én elhangzása után legyen szíves a 
saját nevét mondani, és a szöveg végén az „Isten engem úgy segéljen!” mondat meggyőződése szerint mondható 
vagy elhagyható.  

„Én, Dósa Istvánné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; helyi önkormányzati 
képviselő tisztségemből eredő feladataimat Tolmács fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Az esküt követően Dósa Istvánné aláírta az esküokmányt. 
Szombati Erika, a helyi választási bizottság elnöke Dósa Istvánné képviselő részére átadta a megbízólevelet, és 
munkájához sok sikert kívánt. 
 
Szombati Erika, a helyi választási bizottság elnöke elköszönt és elhagyta az ülést. 
 
 
Tájékoztatás az előző ülés óta történt eseményekről 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Gratulálok a képviselő asszonynak!  
Röviden elmondanám, hogy hol tartunk a pályázatokkal. A kastély külső felújítását megnyertük a támogatást a 
vidékfejlesztési programban. 50 milliót pályáztunk, de csak 46 millió támogatást kaptunk. Ehhez kell majd 15% 
önerő. Felvettem a kapcsolatot a műemlékesekkel, mert állagmegóvás miatt szeretnénk még az idén rendbe 
hozni a tetőt, aztán majd jövőre befejezzük. A műemlékesek azt mondták, hogy állagmegóvás címén el tudjuk 
kezdeni a munkát. Így két ütemben csináljuk meg. 
A Béke utca felújítására beadott pályázatunk sajnos nem nyert. Így ezt jó lenne önerőből megcsinálni, mert úgy 
beszéltük meg, hogy minden évben egy utcát felújítunk, és a Béke utca a legrosszabb utunk. Valahogy szorítunk 
rá pénzt. 
Az ipari park területének eladására vonatkozó előszerződést az előző ülésen elfogadtuk. Hétfőn jönnek és 
aláírjuk a szerződést, és a vállalkozó utalja a pénzt. A terület egy része át lett minősítve 5-ös szántóvá. Úgy néz 
ki, hogy még egy vállalkozás jön ide, egy ablakgyártó üzem. 
A bekötőút felújításával kapcsolatban telefonon beszéltem az állami közútnál Ürmösi Ákos igazgató úrral, aki 
annyit mondott, hogy sajnos a tervek késnek. Augusztus 16-áig kell beadni a tervezőknek a tolmácsi bekötőúttal 
kapcsolatos terveket. Azért kellett módosítani, mert jeleztem, hogy nem elég a 3 cm aszfalt, mert itt kamionos 
forgalom is van, ezért át kellett tervezni. A közbeszerzés valószínűleg szeptemberre lesz meg. Az Igazgató Úr 
abban bízik, hogy az idén elkészülhet az új bekötőutunk. 
Az iskola-óvoda felújításnál megkezdtük a közbeszerzési munkát. Megkerestünk 3 céget, hogy a közbeszerzés 
lefolytatására adjon ajánlatot. Erről a következő ülésen dönthetünk is, ma megy ki az anyag a 
szerződéstervezettel és a közbeszerzési szabályzattal. Öt vállalkozóból választhatunk majd. A munkák februártól 
kezdődnek, a külső szigetelést már akkor is tudják csinálni. A belső munkálatokat csak akkor csinálják majd, ha 
az óvoda leáll. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A külső munkák nem lesznek balesetveszélyesek a gyerekek számára? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem nem. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Vagy majd átmennek a másik oldalra. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A hungarocell nem veszélyes. És februárban még nem igen járnak ki a játszótérre. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szeptemberben szokták tartani az óvodában a szülői értekezletet. A Zsófinak kellene szólni, hogy mondja a 
szülőknek, hogy a felújítás miatt hosszabb szünetre készüljenek a jövő nyáron, hogy tudjanak róla a szülők. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem lehetne megoldani a közösségi házban az óvodát arra az időre? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Valahogy meg fogjuk majd oldani, de szólok a Zsófinak, hogy tájékoztassa a szülőket. 
A földutak karbantartására traktor és munkagép vásárlására benyújtott pályázatunkról még nem kaptunk 
értesítést. Befogadták a pályázatunkat, de hogy nyertünk vagy nem nyertünk, arról még nem kaptunk semmit. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
2. Napirend      Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mindenki olvasta az előterjesztést. Kérdés, vélemény, más javaslat? A módosítás lényege az, hogy bővítjük a 
jogosultak körét. 
 
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 szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztettek szerint elfogadjuk, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 12/2017. (VIII.4.) 
önkormányzati rendelete 
 
a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
3. Napirend       Szociális célú tüzifa vásárlásához kapcsolódó támogatás iránti igény benyújtása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést, 66 m3 tüzifára tudunk pályázni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem kellene megpályázni a mind a 66 m3-t! Arra több az önerő, meg a fuvar is, és nem tudjuk széthordani sem, 
mert csak három férfi közmunkásunk van. Az én javaslatom az, hogy annyira pályázzunk, mint tavaly! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Az előző napirendben a rendeletmódosítással bővítettük a szociális tüzifára jogosultak számát. Most bele 
kerültek a közmunkások, nagycsaládosok, és akinek a havi nettó jövedelme nem éri el a 35.000 forintot. Jelenleg 
van még készleten egy szűk m3-nyi fánki, és jó sok széle deszka a korlátokról, azt is ki tudjuk osztani. Amit a 
vihar levert ágakat, abból is lett valamennyi, amit tüzifának szétoszthatunk. Az óvoda udvarból kivágásra kerülő 
fákat is – ha úgy döntünk, maradhat a miénk, vagy ha nem, elviszi a vállalkozó – szétoszthatjuk. Az a kérdés, 
mennyi szociális tüzifát igényeljünk? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina 
Felezzük meg a 66-ot, és legyen 33! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor ahhoz igazodjunk, hogy a kocsival egyszerre mennyit tudnak leszállítani. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina 
Mennyit hoz el a teherkocsi? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
10 m3-t. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Maximum 12 m3-t. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina 
Három kocsival hozassunk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Legyen 30 m3? Lesz még hozzá körülbelül 5-8 m3 fánk, amit még szét tudunk osztani. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Amit eddig kiosztottunk, nem volt még belőle panasz, hogy nem lett volna elég. Szűkösen osztottuk ki ez tény, 
de hát, ha sokkal többet igényelünk most, akkor ki tudja, hogy mi lesz a következő években, és ha nem tudunk 
annyit adni, mint most, abból lesz a baj. Legyen a 30 m3, ezt nekünk még ki kell szállítani a rászorulókhoz. 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy 
30 m3 szociális célú tüzifa beszerzésre nyújtsuk be a támogatási igényt, és vállaljuk hozzá az önerőt és a 
szállítási költséget, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a szociális célú tüzifa vásárlásához kapcsolódó támogatás iránti igény 
benyújtását, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

74/2017. (VIII.4.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy Magyarország 
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet, a helyi 
önkormányzatok kiegészítő támogatásai I. Működési célú támogatások fejezet 9. a helyi 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása 
jogcímen, a belügyminiszter által kiírt pályázat alapján szociális célú tűzifa vásárláshoz 
kapcsolódó támogatásra 30 m3 mennyiségű tüzifa vásárlására igényt nyújt be.  
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Tolmács Község Önkormányzata a pályázati 
kiírásban előírt feltételeket vállalja, a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást 
nem kér, valamint a támogatás igénybevételéhez szükséges 38.100 Ft önrészt és a felmerülő 
szállítási költségeket a 2017. évi költségvetés egyéb szociális pénzbeli és természetbeni 
ellátás előirányzata terhére biztosítja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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4. Napirend      Tolmácsi Kisbagoly Óvoda alapító okiratának módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést, az óvoda alapító okiratából kikerülne a sajátos nevelésű gyermekek nevelése. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Miért kell kivenni? Mi van, ha beköltözik valaki, akinek sérült gyereke van? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Volt itt egy ellenőrzés, és ezt javasolták, mivel ehhez nincs megfelelő végzettségű szakember az óvodában. Sok 
mindenről beszélgettünk, azt is javasolták, hogy legyen két csoport az óvodában. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Sosem volt szakember! Egy pedagógusnak nem kötelező. Jó az, ha pszichológus vagy logopédus a végzettsége, 
vagy szakértő, de van lehetőség arra, hogy vagy a szülő vagy az intézmény viszi a gyereket a megfelelő 
szakemberhez. A beszédhibás gyerekeket Rétságra lehordták. Nincs most logopédus? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
De, az van.  
 
Hámori Imréné képviselő 
A magas létszám miatt lett ez kérve? Olvastam, hogy oktatási szakértő ajánlotta, de én nem értek vele egyet! 
Attól, hogy beszédhibás, még be kellene venni az óvodába! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Itt a sérült gyerekekről van szó. Azt hová vigyék? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Felvettük mindig a sérült gyerekeket is, ha volt olyan. Én nem értek ezzel egyet! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy kislányt a rétsági iskolába nem vettek föl ez miatt! 
 
Hámori Imréné képviselő 
És akkor most a tolmácsi óvodából is ki van zárva! Hová vigye a szülő? Mit csináljon? Így legalább 4 órába 
járhatna! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most nincs ilyen gyerek. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez nem a logopédiára szorult gyerekekről szól. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Tudom, de a beszédre is vonatkozik! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A vezető óvónő még kérte, hogy mivel neki kevés az ideje, nem tud eleget a csoporttal lenni, vegyünk föl egy 4 
órás óvónőt, mert nem győzik. Beszéltem a pénzügyesünkkel, aki azt mondta, hogy van rá anyagi fedezet. Zsófi 
megpróbál keresni valakit. Tényleg sok a gyerek. Jövőre, ha két csoport lesz, úgy is fel kell venni valakit. 
A sérült gyerekekre visszatérve: mivel ennyi gyerek van, valóban nem tudnak kellően foglalkozni velük. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Régebben a sérült gyerekeket vitték plusz foglalkozásra, és az is jó volt a gyereknek, hogy a közösségben volt 
legalább 4 órát. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha lesz ilyen gyerek, akkor fogunk valami megoldást találni. Ezt a vezető kérte, én szakmai kérdésbe nem 
szólok bele. Te elmondtad a véleményed, várom a többiek véleményét is! 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Én is a szakemberekre bízom! Azért a Magdinak van egy kis igaza, hogy hova vigye az, akinek ilyen gyereke 
van? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Lehet, hogy két hónap múlva ide költözik egy olyan kisgyerekkel valaki! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Pár évvel ezelőtt volt, hogy egy diósjenői down szindrómás kislány járt ide az óvodánkba, mert nem vették fel 
sehova! Nem okozott az a kislány olyan nagy gondot nekünk, pedig akkor sem volt alacsony a gyereklétszám! 
Imádott járni az óvodába, az anyuka pedig boldog volt, hogy végre egy közösség befogadta! Két csoport esetén 
biztos megoldható lenne a délelőtti 4 órában a gyerek felvétele. Nekem az a véleményem, hogy együtt kell 
kezelni a gyerekeket! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én támogatom a véleményed! Óvónő, szakember voltál hosszú éveken keresztül, elfogadom, amit mondasz! 
Lehet bárkinek, bármikor ilyen gyereke. 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy 
a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda alapító okirata az előterjesztettek szerint módosításra kerüljön, és az alapító 
okiratból törlésre kerüljön a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, és elfogadja az erről szóló határozati 
javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda alapító okiratának módosítását, és 0 igen 
szavazattal, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással nem fogadta el a határozati javaslatot. 
 
 
 
5. Napirend      Vagyonkezelési szerződés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Vagyonkezelési szerződésünk a KLIK-kel volt, és az idén átvette a helyét a Balassagyarmati Tankerületi 
Központ, ezért velük kell egy vagyonkezelési szerződést kötnünk. A költségek ugyanúgy oszlanának meg, mint 
eddig, 60-40%-ban. Én ezt olvastam ki belőle. Kérdés, vélemény? 
 
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
előterjesztett, a Balassagyarmati Tankerületi Központtal az iskola épület fenntartására vonatkozó vagyonkezelési 
szerződést és az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a vagyonkezelési szerződést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

75/2017. (VIII.4.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Tolmács Község 
Önkormányzata, valamint a Balassagyarmati Tankerületi Központ, mint Átvevő között 
kötendő, a Tolmács 349/4 helyrajzi számon található tolmácsi iskola használatára és 
vagyonkezelésére vonatkozó, előterjesztett vagyonkezelési szerződést. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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6. Napirend      Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Csehek József elhalálozása miatt új kuratóriumi tagot kell választani a helyére. Mivel az Alapítvány a tolmácsi 
kultúráért és sportért tevékenykedik, új kuratóriumi tagként Hajnis Károly sportelnököt javaslom. Beszéltem 
vele, elvállalja. Van-e valakinek más javaslata? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó ötletnek tartom! A sportot Józsi is képviselte az alapítványban. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy 
az Alapítványunkban Hajnis Károly legyen az új kuratóriumi tag, és így elfogadja az előterjesztett határozati 
javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratának 
módosítását, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő 
határozatot:  
 

76/2017. (VIII.4.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tolmács Kultúrájáért és 
Sportjáért Közalapítványt (továbbiakban: Tolmácsért Közalapítvány) alapító Tolmács 
Község Önkormányzata nevében Csehek József kuratóriumi tag elhalálozása miatt a 
Közalapítvány kuratóriumába új tagként Hajnis Károlyt nevezi ki.  
A képviselő-testület elfogadja a kuratóriumi tag személyének változásából fakadó 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt, előterjesztett alapító okiratot, miszerint a 
Tolmácsért Közalapítvány kuratóriumának további tagja (Csehek József helyett) Hajnis 
Károly 2657 Tolmács, Sport utca 5. szám alatti lakos. 
Az Alapító Okirat egyéb tekintetben nem változik. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
7. Napirend      Egyebek 

 
 Magyar Posta külső karbantartás iránti kérelme  

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok a Magyar Posta levelét, kérik, hogy újítsuk fel a lépcsőt. A levélben tévesen szerepel, hogy mi is 
használjuk, mert senki más nem használja azt a lépcsőt, csak a postán dolgozók, mivel az ő fatárolójukhoz vezet. 
Az a kérdésem, hogy mi legyen? Csináltassuk meg, vagy mondjuk azt, hogy ezt csak a posta használja, csinálja 
meg a posta? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A falunak a központi helyén van, legyen rendben! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Magyarul vállaljuk be és csináljuk meg? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nézessük meg egy szakemberrel, aki meg tudja állapítani, hogy mit kell vele csinálni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor akivel a hidat csináltattuk, megkérdezem, hogy mit tud vele csinálni, és állagmegóvás szintig 
megcsináltatjuk. 
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Hámori Imréné képviselő 
Így van! 
 
További 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 posta fatárolójához vezető lépcsőt az önkormányzat saját költsége terhére állagmegóvásként megcsináltassa, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Magyar Posta külső karbantartás iránti kérelmét, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

77/2017. (VIII.4.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete – a Magyar Posta, mint a tolmácsi 
postaként üzemelő, Tolmács Szent Lőrinc út 94. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
épületrész bérlője kérelmére – a Tolmács Szent Lőrinc út 94. számú épület melletti, a 
fáskamrához vezető betonból készült lépcső balesetvédelmi okból történő állagmegóvási-, 
karbantartási munkálatait az Önkormányzat, mint az ingatlan tulajdonosa költségvetése 
terhére elvégezteti. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a veszélyes lépcső állagmegóvási-, 
karbantartási munkálatainak elvégeztetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
 

 Óvodai udvarban lévő veszélyes gesztenyefa kivágására érkezett ajánlat  
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A volt AVIKÓ-i nyárfák kivágása ügyében bszéltem Koplányi Tiborral, aki ajánlott egy vállalkozót a 
fakivágáshoz, és el is szállítja a kivágott fákat, vagy itt maradnak a fák és fizetjük a munkadíjat. Beszéltem is 
vele, megígérte, hogy valószínű ma délután kijön megnézni. Majd tájékoztatlak, mit mondott. 
Óvodai fák: egy berkenyei vállalkozó telefonszámát is megkaptam, aki el is jött megnézni, ma már küldte az 
árajánlatot. Ezt írja: Tisztelt Polgármester Úr! A helyszínen lévő lábon száradt gesztenyefa kivágására a 
következő az ajánlatom: 130.000 Ft + áfa, ha a gesztenyefa törzsét elvihetem. Az árajánlat tartalmazza a 
gesztenyefa ledarabolását, gallyak és zöldhulladék elszállítását. 150.000 Ft + áfa, ha a gesztenyefa törzse a 
helyszínen marad. Fontos szempont a kastély kertjének állagmegóvása. Fizetési feltételek megegyezés szerint. 
Vasárnapra már tudná is vállalni! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Melyik fáról van szó? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy darab fáról, ami ott a sarkon van a színpadnál. Azt megnézettük szakértővel, és ki kell vágni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha az még egy ilyen szelet kap, mint ami most is volt, kicsavarja és nagy kár is csinálhat! Ki van rohadva 
belülről, bele lehet nyúlni! Még három nagy fa van mellette. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha jön egy vihar és rádől az óvoda-iskola épületére, akkor annak vége! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A fát ne vigye el! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
És ha hétfőn jönnek az óvodások, ki fogja addigra eltakarítani onnan? 
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Hámori Imréné képviselő 
Azt mindenféleképpen el kell onnan vinni! Nem maradhat ott, mire mennek a gyerekek! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Most beszéltünk arról, hogy az marad, és szét lesz osztva az is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, csak nem lesz idő az elszállítására! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezt a fát tüzifának nagyon nehéz széthasogatni! Csavarodik maga a törzs, a belseje meg üreges, korhadt. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Akkor meg vigye el, és takarítson össze! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor 130.000 Ft + áfa díjon megrendeljük a fa kivágását, és mindent vigyen el? 
 
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 óvoda udvarban lévő korhadt, veszélyes gesztenyefát kivágassuk 130.000 Ft + áfa áron, és a kivágott fát 
a vállalkozó elviheti, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az óvoda udvarban lévő korhadt, veszélyes gesztenyefa kivágatására érkezett 
ajánlatot, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

78/2017. (VIII.4.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az óvodai udvarban lévő lábon 
száradt, veszélyes gesztenyefa kivágására az Imitt Amott Bt. (Berkenye) ajánlatát elfogadja, 
és 130.000 Ft + áfa díj ellenében az ajánlatban foglaltak szerint (gesztenyefa ledarabolása, 
gallyak, hulladék, valamint a fa törzsének elszállítása) megbízza a fa kivágásával. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az óvoda udvarában lévő veszélyes, 
lábon száradt gesztenyefa kivágási munkálatainak e határozat és az ajánlat szerinti 
elvégzését megrendelje, és a munkálatok elvégzését követően intézkedjen a fakivágás 
díjának önkormányzat költségvetése terhére, számla ellenében történő kifizetéséről. 
 
Határidő: 2017. 08.06. 
Felelős: polgármester 

 
 

 Egyebek  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az óvoda-iskola és a kastély közbeszerzésénél előfordulhat majd, hogy gyorsan kell dönteni a testületnek, ezért 
arra kérek mindenkit, hogy elérhető legyen szükség esetén! Köszönöm! 
Van-e még valakinek „Egyebek”? 
 
Hámori Imréné képviselő 
A csatornázással kapcsolatban van már valami fejlemény? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönöm a kérdést! Elkészült az agglomerációs besorolási tanulmány. Bózvári Úr megküldte a DMRV-nek, 
mivel ők voltak a megrendelők. A tanulmány három településre vonatkozik: a rétsági csatornahálózat bővítésére, 
új bánki szennyvíztisztító telep építésére és az üdülőterület csatornahálózatának kiépítésére, valamint a tolmácsi 
szennyvízhálózat kiépítésére. Ez nettó 1,64 milliárd forintba kerülne. Bózvári Úr azt mondta, hogy a tanulmányt 
a DMRV teljes egészében elfogadta. Jónak találják, és ez a legjobb megoldás, hogy Tolmácsról, Rétságról 
Bánkra levinni a szennyvizet. Bánkon épülne egy új szennyvíztisztító. A DMRV-től várjuk a meghívót, mert a 
három polgármesterrel el szeretnének beszélgetni a beruházásról. Rétság valószínűleg továbbra sem fogja 
támogatni, hogy felkerüljünk az agglomerációs listára, de ez majd a vízügyi tanács döntésén fog múlni. Miután a 
három testület elfogadja az agglomerációs besorolást, a döntést beküldjük a DMRV-nek vagy a vízügyi 
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tanácsnak, és ők fogják javasolni a agglomerációra való felkerülést. Ha fölkerülünk, akkor már nagy esély van a 
beruházásra! Itt tarunk a szennyvízzel kapcsolatosan! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Élesítsük ezt a Béke utcát! 680 métert mértem, és olyan 15 millióra saccolom a beruházást. Te azt mondtad, 
hogy nem biztos, hogy ki tudunk jönni a költségvetésből, de most a költségvetésbe az ipari terület eladásából is 
folyik be pénz. Jó lenne az idén felújítani, mert a legrosszabb állapotú utunk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A pályázathoz benyújtott árajánlat szerint 13 millió plusz Áfa-ba kerülne. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Csináltassuk meg az idén! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Leülök a vállalkozóval és átbeszélem vele, lehet, hogy az árból még le tudnánk valamennyit faragni. A Tavasz 
utca került 5,5 millióba és az 222 méter volt, ezért számolom a Béke utcát 15 millió körül, mert ez háromszor 
akkora. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én is így számolom. 
Ami az ipari terület értékesítéséből befolyik pénz, abból már van tervezve kiadás a kivonásra, ami 4 millió lesz. 
Utána majd bejön, de ezt nekünk kell fizetni! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A Tavasz utcánál is volt más variáció, és az olcsóbb megoldást választottuk, nem? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ott is aszfalt szőnyeget húztak, itt is azt kell! Lehet tudni, hogy mennyi van a kasszánkban? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jelenleg azt tudom, hogy az iparűzési adóból vissza kell fizetni 4 millió forintot az egyik cégnek. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az sok! Ennyire elszámolták magukat? 
 
Torma Andrea jegyző 
Az előző évi teljesítés és adóbevallásuk alapján kell adóelőleget fizetni, és ha következő évben kevesebbet 
teljesít, és kevesebb lesz az adó összege, akkor a befizetett adóelőlegből visszajár.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt szeretném kérdezni a testülettől, hogy nincs más utcafelújításra javaslat? Nincs ettől rosszabb utca? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az Arany János utca. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ott csak három család lakik, a Béke utcában pedig sok. A falugyűlésen ígértük, hogy megcsináltatjuk a Sziluska 
utca végét is. Én jövőre a Sziluska végét és a Sport utcát gondoltam – ha úgy állunk, mint most –megcsinálni. 
Először most megcsináltatjuk a Béke utcát. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Most ahogy áttanulmányoztam tüzetesen az óvoda alapító okiratát, rádöbbentem, hogy minden évben 
meghaladja a gyermeklétszám az alapító okiratban szereplőt. Azt a közt nem lehet beépíteni? Esetleg a 
pályázatból megoldani? Az az óvoda kicsi! Két csoportot szeretnének, nem fognak elférni! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azt úgy lehetne megoldani, ahogy annak idején is mondtam, hogy az óvodához hozzácsatolni a mostani 
tornatermet. A közbe lehetne egy termet építeni 
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Hajnis Ferenc polgármester 
76 milliót adtak az energetikai felújításra, ebből nem lehet! Maga az építés 54 millió, a többi a közbeszerzés meg 
a többi egyéb költség, és a Kincstár előírta az akadálymentesítést, ami eredetileg nem volt benne! Azt plusz 
pénzből kell állni! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Akkor nagyon elköltjük a pénzünket! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kastélyra pedig nagyon kevés pénzt kaptunk az állagmegóvásra! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ha már a kastélynál tartunk: megint járnak be gyerekek a kastélyba! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ki van írva, hogy tilos!  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Beszögeltük! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tudom, de két nap múlva már lerugdossák! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Vissza kell szögezni. 
 
 
 
További hozzászólás nem volt. A képviselő-testület a további napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta. 
 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 

Dudásné Rudnai Krisztina 
képviselő 


