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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2018.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Készült: 2018.  január 15-én  17.15 órai  kezdettel  megtartott,  telefonon  összehívott  rendkívüli 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
Dósa Istvánné 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 Dudásné Rudnai Krisztina képviselőt. 

A jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.

A képviselő-testület a javasolt napirendeket 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendeket
tárgyalja:

Napirend

1. Bánki  szennyvíz  elvezetési  agglomeráció  csatorna  és  szennyvíz-tisztító  tervezett  beruházás
finanszírozási megoldása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester

2. Tolmács 0133/18 helyrajzi számú földrészlet megosztása
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester

3. Leader pályázatok, képviselő-testületi határozat módosítása
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester

1. Napirend       Bánki szennyvíz elvezetési agglomeráció csatorna és szennyvíz-tisztító tervezett
beruházás finanszírozási megoldása

Hajnis Ferenc polgármester
A Bózvári Úr által készített tanulmány, amit a testület is elfogadott, a Vízügyi Tanács előtt van. Hiánypótlást
kaptunk, amiben kérik az önkormányzat nyilatkozatát  arra vonatkozóan, hogy a beruházást milyen pénzügyi
finanszírozással  kívánjuk  megoldani.  Az  előkészített  és  kiosztott  határozati  javaslatban  láthatjátok,  hogy  a
nyilatkozat úgy szólna, hogy elsődlegesen hazai és Uniós forrásokból szeretnénk finanszírozni, lehetőség szerint
100%-os támogatással, vagy legfeljebb a beruházás 5%-áig lakossági befizetésekből tudnánk elképzelni saját erő
biztosítását.  Erről  szól  a  nyilatkozat.  Pénteken  a  Vízügyi  Tanácshoz  vagyunk  meghívva,  az  érintett
polgármesterek,  a  Bózvári  Úr,  valamint  a  DMRV részéről  jönnek az  illetékesek,  ahol  a  Tanács  meghallgat
minket ebben a témában. Gondolom, utána hozzák meg a döntést.

Dudás Gergely alpolgármester
Örülök neki, hogy már idáig eljutottunk! Ez is nagy szó!
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További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt.

Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a Bánki
szennyvíz elvezetési agglomeráció csatorna és szennyvíz-tisztító tervezett beruházás finanszírozására az
imént javasolt megoldást, kérem, kézfeltartással szavazzon!

A Képviselő-testület  megtárgyalta  a  Bánki  szennyvíz  elvezetési  agglomeráció  csatorna  és  szennyvíz-tisztító
tervezett  beruházás  finanszírozási  megoldását,  és  5 igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül
meghozta a következő határozatot: 

1/2018. (I.15.) Képviselő – testületi határozat

Tolmács  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  bánki  szennyvíz-elvezetési
agglomeráció  csatorna  és  szennyvíz-tisztító  tervezett  beruházás  megoldása  tárgyában  az
alábbi nyilatkozatot adja:
Bózvári  József  mérnök-vállalkozó  által  a  200/2017.  tervszámon  elkészített  Tolmács,
Rétság,  Bánk  szennyvíz  elvezetési  agglomeráció  lehatárolási  tanulmány szerinti
szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer megvalósításának finanszírozását Tolmács Község
Önkormányzata  elsődlegesen  a  célirányosan  elérhető  hazai  és/vagy  Európai  Uniós
forrásokból kívánja biztosítani.

A képviselő-testület a tervezett fejlesztés megvalósításához a bekerülési költség maximum
5 %-os mértékéig a lakossági hozzájárulásokból képzett saját erő biztosítását látja reálisnak,
mivel  az  Önkormányzat  elenyésző  saját  fejlesztési  forrásainak  ezirányú  felhasználása
működési problémát okozna. 

A jelenlegi támogatási feltételek mellett a jelenleg megvalósítás alatt lévő – és a releváns
Kormányrendeletben  nevesített  -  települési  szennyvíz  elvezetési  és  tisztítási
rendszerektudomásunk szerint  döntően  100 %-os  (  EU és  kiegészítő  hazai  támogatás  )
mértékű támogatási aránnyal valósulnak meg.
Tolmács  Község  Önkormányzata  is  ezt  megközelítő  támogatási  feltételek  mellett  tudja
felvállalni a fejlesztés megvalósítását.

Határidő: -
Felelős:   polgármester

2. Napirend       Tolmács 0133/18 helyrajzi számú földrészlet megosztása

Hajnis Ferenc polgármester
Tudjátok, hogy az ipari területünkből 7 hektárt eladtunk, és így még a mi tulajdonunkban van 3 hektár 1952 m2

terület, aminek 0133/18 a helyrajzi száma. Úgy gondolom, hogy ezzel is az a célunk, hogy eladjuk valamilyen
vállalkozásnak, aki fejleszteni, építeni akar, és valamilyen ipari tevékenység legyen ezen a területen is. Ennek
érdekében az a javaslatom, hogy osszuk meg ezt a területet két kisebb területre, és útra. Úgy gondolom, hogy
így, kisebb területként könnyebben lehetne értékesíteni, mert az a tapasztalatom, hogy általában 1-2 hektáros
területeket akarnak venni. Így létrejönne egy nagyjából 1 hektáros és egy 2 hektáros területünk, tehát ha lesz
érdeklődő, tudunk ajánlani egy kisebbet is és egy nagyobbat is. Megosztás után meghirdethetnénk eladásra. Most
egyelőre még csak a megosztás a kérdés, hogy megosszuk-e vagy sem. A meghirdetésről, eladásról, eladási árról
később, csak a megosztást követően kellene döntenünk. A megosztás lenne az első lépés. De ha úgy gondolja a
testület, így egybe is megpróbálhatjuk eladni és meghirdethetjük, de szerintem kisebb területként jobban lenne rá
érdeklődés. A Csóri Miklóssal készíttettem erről egy változási vázrajzot, - amit kiosztottam – így nézne ki ez a
megosztás. Ha ezt elfogadja a testület, akkor indítjuk a földhivatalnál a megosztási eljárást. Látjátok a rajzot, a
0133/19, 20, 21, 24 a Hayer Ricsié, ezeket adtuk el neki, és a miénk a 0133/18, amiből létre jönne a 0133/25 és
27 helyrajzi számú terület, és a 26-os lenne az út, ami a Hayer Ricsi útjához csatlakozik, ez biztosítaná a bejutást
a területekre. Erről kellene most dönteni, hogy elindítsunk-e egy ilyen megosztást vagy nem.

Dudás Gergely alpolgármester
Ha előbb-utóbb pénzt hoz a konyhára, akkor indítsuk!
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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 Tolmács 0133/18 helyrajzi számú földrészlet megosztásra kerüljön, kérem, kézfeltartással szavazzon!

A  Képviselő-testület  megtárgyalta  a  Tolmács  0133/18  helyrajzi  számú  földrészlet  megosztását,  és  5  igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

2/2018. (I.15.) Képviselő – testületi határozat

Tolmács  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete   az  Önkormányzat  tulajdonát
képező  0133/18  helyrajzi  számú  földterület  Csóri  Miklós  földmérő  mérnök  által
RTS/1/2018.  munkaszámon  készített  változási  vázrajz  és  telekalakítási  helyszínrajzi
szerinti   megosztását határozza el, mely változás után 0133/25 helyrajzi számú 1.0446 ha
területű szántó,  0133/26 helyrajzi  számú 0.1263 ha területű szántó és 0133/27 helyrajzi
számú 2.0243 területű szántó művelési ágú földrészletek alakulnak ki.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a  0133/18  helyrajzi  számú
földterület  RTS/1/2018.  munkaszámú,  előterjesztett  változási  vázrajz  és  telekalakítási
helyszínrajz  szerinti  megosztásához  szükséges  intézkedéseket  megtegye,  a  szükséges
jognyilatkozatokat aláírja. 

Határidő: azonnal
Felelős:   polgármester

3. Napirend       Leader pályázatok, képviselő-testületi határozat módosítása

Hajnis Ferenc polgármester
A decemberi ülésen döntöttünk arról, hogy az Önkormányzat pályázik a rendezvények támogatására kiírt Leader
pályázati felhívásra, valamint arról, hogy a civil egyesületeink pályázataihoz biztosítjuk az önerőt. Akkor úgy
terjesztettem  elő,  és  úgy  döntöttünk,  hogy  az  Egyház  pályázná  meg  a  tűzoltószertár  tetőcserép  cseréjét,
garázsajtó beépítését és a járda új burkolattal való felújítását. Időközben arra jutottam, hogy jobb lenne, ha ezt a
fejlesztést  mégsem az  Egyház,  hanem az  Alapítványunk  pályázná  meg.,  mert  az  Egyház  mégis  egy  külsős
szervezet, az Alapítvány pedig mégiscsak a miénk. És így a kamerarendszer bővítésre most nem pályáznánk, én
fontosabbnak érzem a tűzoltószertárat és a járdát. A Sport lehetőségét meghagynánk, ha pályáznak – ezt majd
eldöntik – akkor biztosítjuk hozzá az önerőt.

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  Leader  pályázatok,  képviselő-testületi  határozat  módosításra kerüljön,  kérem,  kézfeltartással
szavazzon!

A Képviselő-testület  megtárgyalta  a  Leader  pályázatok,  képviselő-testületi  határozat  módosítását,  és  5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 

3/2018. (I.15.) Képviselő – testületi határozat

Tolmács  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Börzsöny  Térsége  Egyesület,
mint  a  helyi  Leader  akciócsoport  együttműködésével  kiírt  helyi  felhívásokra  tolmácsi
szervezetek által benyújtandó pályázatokhoz a projektek megvalósításához szükséges önerő
biztosításáról szóló 158/2017. (XII.7.) képviselő-testületi határozatban szereplő táblázatot
az alábbiak szerint módosítja:

Helyi felhívás
kódszáma és címe

Pályázatot benyújtó
tolmácsi szervezet

megnevezése
Pályázati projekt
rövid tartalma,

A támogatáson felüli
önerő biztosításához

az Önkormányzat
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leírása által nyújtott
támogatás maximális

összege
VP6-19.2.1.-13-5-
17
Településkép
megőrzése

Tolmács 
Kultúrájáért és 
Sportjáért 
Közalapítvány

Tüzoltószertár 
épületén tetőcserép
csere és 2 db új 
garázsajtó 
beépítése, valamint
járda felújítás (új 
burkolattal való 
ellátás)

442.000 Ft

VP6-19.2.1.-13-6-
17
Civil szervezetek 
erősítése, 
tevékenységük 
támogatása

Tolmács Sport 
Egyesület

A tolmácsi 
labdarúgópályán a 
kapuk mögé 
labdafogó háló, a 
pálya körül korlát 
építése

88.300 Ft

A 158/2017.  (XII.7.)  képviselő-testületi  határozat  jelen módosítással  nem érintett  részei
továbbra is változatlanul hatályban maradnak.

Határidő: azonnal
Felelős:   polgármester

További napirend nem volt, a Polgármester megköszönte a jelenlétet és az ülést bezárta.

Hajnis Ferenc Torma Andrea
polgármester jegyző

A jegyzőkönyv hiteles.

Dudásné Rudnai Krisztina
képviselő
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