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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

3/2018. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2018. február 15-én 18.00 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 
 Dósa Istvánné képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
 Hámori Imréné képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
 Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető – 1. és 2. Napirend tárgyalása során 
 
 
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 Dudás Gergely alpolgármester.  

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 
 
Napirend előtt: 
 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Hajnis Ferenc polgármester 
 
Napirendek: 
 
1. Tolmács Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése 

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Tolmács Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása 
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

3. Az elektronikus ügyintézésről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

4. Az óvodai nyári szünet időpontjának és az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
5. Polgármesteri szabadság ütemterve 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
6. Támogatás iránti kérelem 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
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7. Március 15-ei ünnepség előkészítése – szóbeli megbeszélés 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

8. Egyebek 
- Orvosi ügyeleti díj módosítása 
- Védjük meg településünket, védjük meg hazánkat felhívás 

 
 
Napirend előtt  Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A legutóbbi ülésen módosítottuk a LEADER pályázatokhoz a testületi határozatot, mert be kellett írni a helyrajzi 
számot, és meg kellett adni a helyszínt. Még tegnap este is telefonváltások voltak ez ügyben. Elméletileg a mai 
nappal benyújtásra került a pályázat, még nem zárták le. A fitódiak vannak meghívva és a ipolyviski felvidékiek, 
valamint a rétsági Kereplős néptánccsoport, este pedig a Csík zenekar koncertezik. Az egész rendezvény 
szervezésére pályázunk 2.500.000 Ft-ig.  
Az iskola-óvoda felújításánál a közbeszerzési eljárás megindult. Öt ajánlattevőből kettő árajánlat érkezett, a 
bíráló bizottság értékeli az ajánlatokat. 
Ígéretek szerint 8-9 nap alatt megérkezett a kastély építési engedélye is. Az első lépés majd az lesz, hogy 
kiválasztjuk a közbeszerzőt, és aztán annak is indítjuk a közbeszerzését. Szép lesz! Gyönyörű szép! Majd 
megmutatom a látványterveket! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az óvoda is bezár majd a nyáron, ugyanúgy, mint az iskola. A szülőknek ez probléma, hogy ha két és fél 
hónapig zárva lesz. Bánkra nem tudjuk hordani, mert ott is felújítás lesz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt a 4. napirendnél megtárgyaljuk! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az ipari parkunkra megcsináltattuk a változási vázrajzot, és már volt is rá érdeklődő. Kérdés, vélemény? 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend                 Tolmács Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése 
                                     Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Láttátok, hogy van egy kérelem az óvodavezetőtől, ami érinti a költségvetésünket. Klári, van szóbeli 
kiegészítésed a költségvetéshez? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Nagyvonalakban nézzük át a pályázati kiadásokat! TOP-os pályázat, energetikai felújítás, ami az óvoda-iskola 
épületében zajlik majd, a támogatás már megérkezett. Ehhez nem kell önerő, mert 100%-os támogatást kaptunk 
rá. A kastély támogatás egy része már itt van, 2017. évben megérkezett, a 2018. évre várható forrás tervezésre 
került. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Oda kell 15% önerő! 
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Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Így van! Vannak itt még szép számban felújítások, így útfelújítás. A tavalyi évben pályáztunk egy útfelújításra, 
amit forráshiány miatt elutasítottak, mi ezt saját erőből megvalósítottuk, majd évvégére megkaptuk rá a pénzt. 
Még a támogatást nem utalták a számlánkra, de ebből ismét egy másik utat fogunk felújítani. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
13 milliót kapunk rá. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Ebben is 15% önerő volt. A népi építészeti program keretében valósítjuk meg a borház felújítását. Ez 50%-os 
támogatottságot élvez. 12,2 millió a beruházási költség. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Erre is megkaptuk a támogatást. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
A Leader keretében pályázunk majd járda felújításra. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ebbe még nem született döntés. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Volt egy pályázatunk traktor beszerzésre, ami sajnos elutasításra került, de a költségvetésben a jelenlegi traktor 
eladása és egy új beszerzése került betervezésre. A betervezett összeg kevésnek bizonyul majd, de keressük a 
forrásokat. 
Gázkazánok cseréje van még tervezve az önkormányzati hivatal épületében, valamint adatbiztonsági elvárások 
vannak velünk szemben, amiket komolyan kell venni, kamerákkal kell az épületet körbevenni, valamint a belső 
helyiségeket is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Előírták, hogy meg kell csinálni, de forrást nem adnak hozzá! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Ehhez nem sajnos! Tavalyi évben megvásárlásra került a faanyag a hidak korlátainak felújításához, erre még 
munkadíjként 700.000 Ft került betervezésre. Ezek lennének a nagyobb beruházási célú kiadások, a többi 
működéshez kell, és a közfoglalkoztatáshoz. Van még egy nagyobb kiadás betervezve, a szennyvíz-beruházási 
tanulmány, ezt Bánkkal közösen fogjuk fizetni. Ehhez kapcsolódik egy vízminőség vizsgálat, a Lókos-patak 
vízhozamát kell vizsgálni, ennek a költsége már háromfele menne, mert Rétság is részt vesz benne. Ez így 2 
millió forint feletti költséget takar a költségvetésünkben. 
Az óvodánál tervezésre kerültek a rezsi dolgok. Tekintettel arra, hogy az idei évben egy energetikai korszerűsítés 
zajlik, ezért úgy gondolom, hogy oda egyéb karbantartást nem szükséges terveznünk. A következő tanévtől – a 
létszám miatt – csoportbontást kell eszközölnünk. Ez azt igényli, hogy három pedagógussal és két dajkával 
működjön az óvoda. Egy csoportba egy dajka szükséges és a három pedagógus munkaideje lefedi a nyitvatartási 
időt. Ezt szeptembertől terveztük így a költségvetésbe. 
Van még egy pályázat az IKSZT belső felújítása. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez az EFOP-os pályázat, ahol öt település pályázik, ezen belül fog megvalósulni a festés. Egyelőre belső 
festésről van szó, de aztán tovább gondoltuk, hogy legyen kívülről is lefestve a fal és a fa felületek is, és így kell 
egy 600.000-700.000 Ft önerő. Ez is benne van a költségvetésben. A pályázaton belül még eszközöket - asztal, 
szék - tudunk beszerezni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A traktor értékesítésére beterveztünk 1,2 milliót, az új vásárlására pedig 1,75 milliót. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Igen! Ebből nem lesz új traktor! A pályázati támogatás plusz az egymillióhétszázötvenezer adta volna ki az új 
traktor árát. Majd keressük a forrásokat! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha nem nyerünk támogatást, újat nem tudunk venni, de egy jobb állapotban lévő használt traktor is megfelelne. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Igazából, amire nekünk kell, arra elég egy kisebb teljesítményű traktor is. Ez egy mezőgazdasági erőgépnek 
számít, négy kerék meghajtású, nekünk elég a két kerék meghajtás. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hótoláshoz kell a négy kerék meghajtás! Ez már csak részletkérdés! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezt a traktor meg kell javíttatni, mert még mindig nem tökéletes a kormány, meg a váltója is javításra szorul! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akik nálam érdeklődtek, mind a kettő ismeri a traktort, de természetesen elmondjuk, hogy mi mit tapasztaltunk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor jó! A vásárláskor oda szokták írni, hogy kipróbált, megtekintett állapotban vette meg. 
Ekkora összeggel még nem mentünk költségvetésnek! Kilenc számjegy, ez óriási! Örülök neki, mert nagyobb 
összegű beruházás lesz benne!  
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
161 millió forint a felhalmozási kiadás. Az idei évet úgy indítottuk, hogy a bankszámla egyenlegünk 113 millió 
volt, mert bejöttek a pályázati pénzek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amikor terveztük a költségvetést, akkor merült föl bennem, hogy az iparűzési adó bevételt kellene növelni. 
Vannak itt olyan cégek, akik az idén már kezdenek építkezni. Máshol van a székhelyük, de féllábbal itt vannak 
Tolmácson. Felhívtam a figyelmüket, hogy jelentkezzenek be hozzánk. Én is sokat segítettem a vállalkozókat, 
hogy itt megragadjanak. Ígérték, hogy beszélnek majd a könyvelőjükkel, és megosszák az adójukat. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Velünk szembe is jött egy új vállalkozás. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor azoknak is kell szólni, hogy jelentkezzenek be! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Már szóltam nekik, azt mondták, hogy a könyvelőjük intézi. Sok kicsi sokra megy! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Így van! Aztán lehetne azt is mondani nekik, hogy ha sok adóalanyunk lesz, elképzelhető, hogy 1-2 éven belül 
lejjebb visszük az adót. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
De azt is mondhatjátok, hogy Tolmácson nincs építményadó a nem lakás céljára használt épületek után. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mivel az óvoda költségvetése is ebben a napirendben van, beszéljünk az óvodavezető leveléről, de név nélkül! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Tavaly is volt ilyen? Én nem emlékszem rá! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Volt! Viszont most nem terveztük be a költségvetésbe, mert így is nullán vagyunk! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
A tavalyi év annyival másabb volt, hogy először két óvónővel működött ez a nagy gyereklétszám. Szeptembertől 
van egy részmunkaidős pedagógus, aki valamelyest levesz a terhekből, úgy hiszem. Ebben a költségvetésben 
senkinek nincs semennyivel eltérítve a bére, és én úgy érzem, hogy ez csak feszültséget okozna a dolgozók 
között. Nem tudom, hogy személyileg mennyivel tesz le többet az asztalra, mert erre nincs rálátásom. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Már nincsenek központilag plusz pénzek? Mondjuk, ha valaki írja a pedagógiai programot? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Az tavaly elkészült már! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem tudom, hogy a vezető hogy osztotta a jutalmat, mert ott lehetett volna kompenzálni. A mi időnkben is 
megvolt a fizetése mindenkinek, és a jutalomnál lehetett a többletmunkát kompenzálni. Nem vagyok híve az 
ilyen kiemelésnek! Egyetértek Veled Klárika! Majd látjuk, hogy mennyi pénzünk lesz év végén, és a jutalom 
keretből lehet adni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A jutalmat nem mi adjuk! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó, de a jutalomkeretet mi adjuk, és adhatunk többet, hogy kompenzálható legyen az éves munka! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Erre gondoltam! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Milyen összegről van szó? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Bruttó 19.000 Ft havonta. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Ez egy kicsit furcsa, hogy az egyik kap, a többi nem kap! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Vannak ott sokkal rosszabbul keresők! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Három óvónő között a feladat jobban eloszlik, és ha mégis annyival többet csinál, akkor felszínen kell tartani, és 
év végén ennek megfelelően jutalmazni. Jelen pillanatban pénzeket keresünk a költségvetéshez, most nem 
javaslom az eltérítést. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet az előterjesztettek szerint, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő 
rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A közös hivatal költségvetéséhez van szóbeli kiegészítésed? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
A közös hivatalra a székhely, Borsosberény kapja az állami támogatást. A támogatás a közös hivatal dolgozóinak 
bérére, a közös informatikai kiadásokra, továbbképzésekre van előirányozva. A rezsiköltség a három hivatal 
kiadásaira az önkormányzat költségvetésében jelentkezik, és olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy erre 2,6 
milliót kap Tolmács és Bánk is Borsosberénytől. 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ti, a hivatali dolgozók kaptatok béremelést? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Mindenkinek megemeltük a garantált minimálbérre! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az szép! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ti nem sztrájkoltok? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Nem! Ha ma nem dolgozunk, holnap duplán kell! Be kell hoznunk a kimaradást! 
 
További 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 Közös Önkormányzati Hivatal 2018. költségvetését, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését, és 5 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

11/2018. (II.15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését 44.526 ezer Ft főösszeggel elfogadja.  
A Képviselő-testület a költségvetés 44.526 ezer Ft főösszegén belül a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
Kiadások: 

személyi juttatások       34.951 ezer Ft, 
munkaadót terhelő járulékok       7.012 ezer Ft, 
dologi kiadások       2.563 ezer Ft, 

  
Bevételek: 

finanszírozási bevétel     44.526 ezer Ft. 
 
A hivatal létszámkerete 11 fő. 
 
A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi működtetési költségvetési 
támogatásából az Önkormányzati Hivatal finanszírozását meghaladó összeg (tervezet 
szerint 7.800 ezer Ft) a településeken működtetett hivatali épület dologi és rezsi kiadásaira 
az alapító Önkormányzatokat egyenlő arányban illeti meg. 
 
Határidő: 2018. év folyamán 
Felelős: polgármester  

 
 
 
2. Napirend          Tolmács Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása 

                       Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének  
                       módosítása 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztésben részletesen le van írva, hogy miért kell módosítani. Ebbe beleszólni már nem igazán tudunk, 
mert ami volt, annak megfelelően módosítani kell. Kérdés? 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását az előterjesztett rendelet tervezet szerint, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 
következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2017. (II.16.) 
önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető elköszönt, és távozott a testületi ülésről. 
 
 
 
3. Napirend       Az elektronikus ügyintézésről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hatályon kívül kell helyezzük az elektronikus ügyintézésről szóló rendeletünket. 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 
elektronikus ügyintézésről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését az előterjesztett rendelet 
tervezet szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2017. (II.16.) 
önkormányzati rendelete 

 
az elektronikus ügyintézésről szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
4. Napirend             Az óvodai nyári szünet időpontjának és az óvodai beiratkozás időpontjának  
                                 meghatározása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Úgy terveztük, hogy a felújítás miatt az óvoda is leáll akkor, amikor az iskola, június 16-án. Mondtam az 
intézményvezetőnek, hogy beszéljen a szülőkkel, érdeklődjön, hogy ki hogyan tudja megoldani a gyermekének 
nyári elhelyezését. Több szülőnek nem jó ez a hosszú szünet, és kértem az intézményvezetőt, hogy próbálja 
megoldani a helyzetet. Azt találta ki, hogy a közösségi házban lesznek még egy hónapot, ott elférnek, és altatni 
is tudják a gyerekeket. Ebédeltetéskor átmennek a konyha étkezőjébe, utána visszasétálnak. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez jó, de nem akkor lesz a festés a közösségiben? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mivel így alakult a helyzet, a közösségi házat csak ősszel, a falunap után fogjuk festetni.  
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Helyes! A közibe jó lesz a gyerekeknek, meg itt a parkban árnyék van nyáron, elszaladgálhatnak. A fenntartónak 
kötelező megoldani. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bánk is lehet megoldás a valós szünetre. 
 
Torma Andrea jegyző 
Bánkon június közepétől július közepéig lesz a szünet. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mi úgy terveztük, hogy a szünet július 16-tól lesz, és onnantól számított négy hét. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Biztos? Mert itt mindig a teljes július szokott a szünet lenni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Biztos! Az óvodánk június 16-tól bezár, a gyerekek július 16-ig itt lesznek a közösségi házban, utána négy hétig 
szünet, és ezt követően kezdenek ismét az óvodában. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nézzünk dátumot, hogy jön ki a négy hét! Az augusztus 13., hétfő. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hívom a Zsófit! (Hajnis Ferenc Polgármester telefonon felhívta Kiss Zsófia óvodavezetőt és a beszélgetést 
kihangosította.) Szia Zsófi! Most tárgyaljuk a nyáriszünetet, ki vagy hangosítva. Az a kérdés, hogy július 16-tól 
meddig terveztétek, hogy nem lesz nyitva az óvoda? 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Augusztus végéig. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A négy hét nem lenne elég? És utána még lehetnétek a közibe, amíg be nem fejeződik a felújítás. 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Mi még szoktunk nyáron felváltva is szabadságon lenni, hogy elfogyjon a szabadság. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor legyen öt hét a szünet! Július 16-tól augusztus 20-ig! Az úgy jó? 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Rendben!. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bánkon július közepétől már lesz óvoda, ha esetleg érdeklődik valamelyik szülő.  
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Rendben. Köszönöm szépen! 
 
Kiss Zsófia és a Képviselő-testület elköszönt egymástól, a telefonbeszélgetés lezárásra került.  
 
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 óvodai beiratkozás a határozati javaslat szerint, az óvodai nyári szünet pedig 2018. 07.16-tól 2018. 08. 
20-ig legyen, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az óvodai beiratkozás és a nyári szünet időpontját, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
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12/2018. (II.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, 
figyelemmel a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében 
foglaltakra – az Önkormányzat fenntartásában lévő, a Tolmács, Szent Lőrinc út 106. szám 
alatti működő Kisbagoly Óvoda intézményben a 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan az 
óvoda általános felvételi időpontját (beiratkozás) a következők szerint határozza meg: 
Óvodai általános felvételi (jelentkezés) időpont: 2018. április 23-24-25. 9.00 órától 16.00 
óráig.  
Az óvodai beiratkozás helye: Kisbagoly Óvoda, Tolmács, Szent Lőrinc út 106. 
Az intézménybe a harmadik életévét betöltött gyermek vehető fel, továbbá felvehető az a 
gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti és 
felvételét az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi. 
Képviselő-testület megbízza a Polgármestert és felkéri az Intézményvezetőt a felvételre 
jelentkezés időpontjának és a beíratással, felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a 
helyben szokásos módon, a jogszabályi előírások figyelembevételével történő 
közzétételére.  
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva – 
meghatározza, hogy az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő Kisbagoly 
Óvoda intézményben az óvodai nyári szünet ideje 2018. július 16-tól 2018. augusztus 20-ig 
tart. 
A képviselő-testület a fenntartó Tolmács Község Önkormányzata nevében felhatalmazza az 
intézményvezetőt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 41. § (1) bekezdése szerinti gyermekek napközbeni ellátását, a 
jogszabályi előíráson alapuló szülői igény esetén biztosítsa, oly módon, hogy a szünet ideje 
alatt is biztosított legyen a gyermekek napközbeni ellátása. 
Képviselő-testület felhívja az Intézményvezetőt, hogy az óvodai nyári szünet idejét az 
intézményben szokásos módon, a jogszabályi előírások figyelembevételével tegye közzé és 
tájékoztassa az érintetteket.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester, intézményvezető 

 
 
 
5. Napirend             Polgármesteri szabadság ütemterve 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést. Én ezt fölösleges dolognak tartom, de kötelező. Kérdés, vélemény? 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Úgy is akkor mégy, amikor kell! Sokszor nem lehet azt előre tudni. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért az 
előterjesztésben szereplő polgármesteri szabadság ütemterv jóváhagyásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a polgármester szabadság ütemtervét, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

13/2018. (II.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hajnis Ferenc főállású polgármester 
2018. évi szabadság ütemezését az előterjesztettek szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: alpolgármester 
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6. Napirend             Támogatás iránti kérelem 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nyugdíjas klub támogatás iránti kérelmet nyújtott be. Kérdés, vélemény, hozzászólás? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Mennyi van nekik betervezve? 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Azt hiszem 150 ezer. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Annyit kértek, igen! Az ilyen támogatások keretösszege a költségvetésben 500.000 Ft.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen, és a sportnál még van ez a kerítés téma tavalyról! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A sportot tavaly is 350.000 forinttal támogattuk, a nyugdíjas klub 150.000 forintot kér, és már ki is merítettük a 
keretünket! 
Még jöhet ilyen-olyan kérelem. Azt javaslom, hogy most adjunk 100.000 forintot a nyugdíjas klubnak. Nem 
sajnálom tőlük, mert akikre számíthatunk, azok a nyugdíjasok! Tavalyi évben a klubházuk felújítására azért nem 
keveset költöttünk! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Járnak is oda rendesen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
La a kalappal, nagyon szépen rendbe hozták! 
Majd meglátjuk év vége felé, hogy álunk, lehet, hogy még tudunk nekik adni! De ez csak az én véleményem! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó így! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Igen! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én is 100 ezret javaslok! Ha előre adunk, abból már vissza nem tudunk venni, de ha tudunk, még később 
adhatunk. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Majd adunk még, ha valami marad! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Azt se felejtsük el, hogy a villanyt, gázt és a vizet is mi fizetjük nekik! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
És most kell még vennünk nekik két konvektort. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a 
javaslattal, hogy a nyugdíjas klubot a kérelemben foglalt programokra 100.000 Ft-tal támogatjuk, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a nyugdíjas klub támogatási kérelmét, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 
 



Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete  3/2018. (II.15.) jegyzőkönyv 

 11

14/2018. (II.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete Dávid Imréné 2657 Tolmács, Szent 
Lőrinc út 65. szám alatti lakos a Nyugdíjas Klub 2018. évi program támogatására irányuló 
kérelmét megtárgyalta és az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről 
szóló 13/2013. (IX.18.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 100.000 Ft összegben 
támogatja.  
A támogatás utólagos elszámolás mellett a támogatott képviselőjének, Dávid Imréné 
részére készpénzben kerül kifizetésre. A támogatás kifizetése egy összegben történik. 
A támogatás felhasználásának határideje: 2018. december 31. 
A támogatás felhasználásának a hivatkozott önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti 
elszámolási határideje: 2019. március 31. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatásra vonatkozó, az e 
határozatnak megfelelő támogatási megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: kérelmező értesítése azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
7. Napirend             Március 15-ei ünnepség előkészítése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A március 15-ei ünnepség megszervezését bízzuk a Közösségi Ház vezetőjére, ez az Ő feladatkörébe tartozik! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Meg is oldja! 
 
A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a Közösségi Ház vezetője szervezze meg a március 15-ei programot. 
 
 
 
8. Napirend             Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Láttátok az anyagban, hogy az orvosi ügyeleti díj, amit hozzájárulásként fizetünk, 40 forintra emelkedik. Rétság 
már döntött róla, de azért hoztam be, hogy tudjon róla a testület, és döntsön. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Ha évek óta nem volt emelve, akkor jogos lehet. 
 
További 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 elfogadjuk az orvosi ügyelethez fizetendő önkormányzati hozzájárulás összegének havi 40 Ft/fő 
összegre történő emelését, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az orvosi ügyelethez fizetendő önkormányzati hozzájárulás összegének 
emelését, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

15/2018. (II.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a JUNIMED Kft, mint az orvosi 
ügyeletet működtető cég kezdeményezésére elfogadja, hogy az orvosi ügyelet ellátásához 
fizetendő önkormányzati hozzájárulás összege 2018. január 1-jétől  40 Ft/fő/hónap összegre 
módosul.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Hajnis Ferenc polgármester 
A Kormány nevében kérte a FIDESZ, hogy döntsünk a Soros tervvel kapcsolatban. Kiküldtem a felhívást, és a 
határozati javaslatot, amit küldtek. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én ezt nem értettem! Mond már el, mi ez? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ne tudjanak a településeken nyitni ilyen civil szervezeteket, alapítványt. Ha a Soroshoz köthető, ne tehesse meg! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Egy alapítvány alapításához mi köze van az önkormányzatunknak? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van itt egy határozati javaslat, amit küldtek! Erről kellene döntenünk! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Bárki beköltözhet a faluba, akinek van egy ilyen szervezete, ami migránsokat támogat! Minket ezért 
támadhatnak? 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Honnan tudjuk, hogy van-e ilyen? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Védjük meg településünket, védjük meg hazánkat! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Politika! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Politika. Eldönti a testület! Olvassam a határozati javaslatot? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Olvasd! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
„Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön 
bevándorlásszervező irodát működtessenek. Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, 
hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen.” 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért az 
imént felolvasott határozati javaslat elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a „védjük meg településünket, védjük meg hazánkat!” című felhívást, és 4 
igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

16/2018. (II.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a „Védjük meg 
településeinket, védjük meg hazánkat!” felhívásról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
1. Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy 

a településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek. 
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2. Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településekre 
komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, 
hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-
szervezetek ellen. 

 
Felelős:  Hajnis Ferenc polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szeretném, ha a Tolmács címer változtatásra kerülne! Az új címerünkben kicsit jobban érvényesülne a 
keresztényi hovatartozásunk. Amikor készült a címerünk – Magdi, Te emlékszel rá – föl lett kérve Balogné 
Havai Nikoletta is, hogy címertervet készítsen. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Beszéltem Nikivel, meg vannak az akkori tervei, és meg is csinálta volna annak idején, de az akkori 
polgármester egy idegent bízott meg vele. Most írnánk ki egy pályázatot új címer készítésre, aki megnyeri, az 
mondjuk kapna 20.000 Ft-ot. A Niki is megpályázná. Nem mi döntenénk el, hogy ki a nyerje meg, hanem lenne 
egy bizottság a következő tagokkal: Tóth Ferenc esperes, Végh József helytörténész és Zomborka Márta 
néprajzos. A beérkezett pályázatokat ők bírálnák el, mondanának róla véleményt. Ez nem jelentené azt, hogy 
nekünk el is kellene fogadnunk valamelyiket, egyelőre csak pályázatot írnánk ki rá. Nem kell, hogy a címerben 
mindenhol kereszt legyen, erről szó sincs, csak jobban érvényesülne a hovatartozásunk. Eddig csak a Plébános 
Úrral beszéltem erről, aki elvállalja ezt a feladatot, de gondolom, a másik két személy is el fogja vállalni. Mi a 
véleményetek erről? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ők tudják, hogy Tolmács helytörténetéhez milyen címer való. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A bagoly mindenféleképpen szerepelne benne! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mit érintene egy változtatás? 
 
Torma Andrea jegyző 
Rendelet alkotás, zászló készítés, fejlécek, mindent, ahol a címer szerepel. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Digitalizáltatni kellene, a leveleink fejlécét le kellene cserélni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ha jönnek pályázatok, akkor is mondhatjuk, hogy nem változtatunk a mostanin, nem? 
 
Torma Andrea jegyző 
Igen. Úgy tudom, hogy valamilyen állami szervvel, valamilyen Címer Bizottsággal is véleményeztetni kell a 
települési címereket, aki címertani szakmai szempontok szerint véleményezi a címer terveket. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Igen, mert le vannak védve a címerek! Járjunk utána, hogy milyen engedélyeztetés kell a módosításhoz! Járjuk 
körbe! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Tudjuk meg, hogy egyszerű dolog-e vagy se! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért is gondoltam Végh Józsefre és Zomborka Mártára, mert ők biztosan tudják a menetét. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
A pályázatot kiírhatjuk, azon a 20.000 forinton ne múljon! 
 
További 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 pályázatot írjunk ki Tolmács új címerének tervezésére, és a képviselő-testület erre felhatalmazza a 
polgármestert, és kijelöli a bíráló bizottságot az elhangzott személyi javaslatok szerint, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az orvosi ügyeleti díj emelését, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

17/2018. (II.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázati felhívást 
tesz közzé Tolmács Község új címerének tervezésére, a jelenlegi tolmácsi címer 
felülvizsgálata, esetleges módosítása céljával. 
A képviselő-testület a benyújtott pályaművek értékelésére az alábbi 3 tagból álló szakmai 
zsűrit jelöli ki: 

• Tóth Ferenc esperes, Tolmács Község Plébánosa 
• Végh József helytörténész 
• Zomborka Márta néprajzi szakember. 

A képviselő-testület a szakmai zsűri által nyertes pályázatnak értékelt pályázó részére 
20.000 Ft pénzjutalmat ajánl fel. 
A képviselő-testület felhatalmazza és megbízza a polgármestert a pályázati felhívás e 
határozat tartalmának megfelelő kiírására, valamit az eljárás lefolytatására.  
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Tolmács SE részéről érkezett egy kérelem, hogy hagy járjanak be minden vasárnap a csarnokba focizni. 
Hajnis Károly SE elnök vállalja a felelősséget a nyitás-zárást és az edzés alatti rendet, amennyiben biztosítjuk a 
helyiséget és a kulcsot. Mit szól hozzá a képviselő-testület? 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Én nem ismerem annyira Hajnis Károlyt, hogy milyen. Ha megbízható, akkor lehet. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Szerintem igen! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Most miről szólna ez az egész? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Arról, hogy a Tolmács SE elnökének adnánk egy kulcsot, hogy vasárnaponként be tudnának jönni edzőmeccsre. 
Fűtés nélkül, mert a kazánházba nem fogunk beengedni senkit! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
De akkor csak ők! Nem meccsek lesznek? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, csak Ők lennének. Hétközben nincs meg a csapat, ezért volna nekik jó a vasárnap.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Egy idő után úgy is meglátjuk, hogy jó vagy nem jó! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Pontosan! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e még valakinek hozzászólása, felvetése az „Egyebek”-ben? 
 
Dósa Istvánné képviselő 
A múltkor említettem a zúzott követ a temetőbe. Nem lehetne megszavazni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van rá pénz? 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Lesz, ha csinál a Polgármester Úr! Egy pár kocsi zúzott követ kellene venni, hogy ne a sárba járjanak! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nézd meg a mi utcánkat milyen! Bokáig járunk a sárba! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
A zúzottkő nem egy vagyon! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Meglátjuk, hogy állunk anyagilag! 
 
 
 
A képviselő-testület a további napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta. 
 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 
 

Dudás Gergely 
alpolgármester 


