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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

6/2018. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2018. március 22-én 9.00 órai kezdettel megtartott 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 
 Hámori Imréné képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszöntöm a képviselőket és a sportelnököt, 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. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A mai ülésre a meghívóban szereplő napirendeken kívül lenne még további 6 napirendi pont, amit szeretném, ha 
felvennénk és megtárgyalnánk. A következő napirendeket javaslom: 6. napirend Tálas Patrik Zoltán közlekedési 
tábla kihelyezése iránti kérelme, 7. napirend a Rákóczi Szövetség támogatás iránti kérelme, 8. napirend a 
Tolmácsi Sport Egyesület támogatás iránti kérelme, 9. napirend a viziközmű üzemeltetési szerződés, 10. 
napirend a Népi építészeti örökség pályázati lehetőség, 11. napirend a tolmácsi címerrel kapcsolatos pályázati 
felhívást.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én 12. napirendként az egyebekben még szeretnék egy ingatlan bérletére vonatkozó megkeresést a testület elé 
terjeszteni, valamint az óvodások támogatására vonatkozó javaslatomat szeretném a testület elé terjeszteni.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor így 13 napirendi témánk van. 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendeket 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendet 
tárgyalja: 
 
Napirend 
 
1.        Rétsági Általános Iskolát érintő átszervezés véleményezése 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2.        Tolmácsi Kisbagoly Óvoda alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
3. Információbiztonsági szabályzat és Iratkezelési szabályzat elfogadása 

     Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
4.         Szennyvíz tanulmányhoz kapcsolódó vízterhelési vizsgálat elkészítésére vonatkozó szerződés 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
5.           Környezetvédelmi nap megszervezése 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
6.            Tálas Patrik Zoltán közlekedési tábla kihelyezése iránti kérelme 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
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7.            Rákóczi Szövetség támogatás iránti kérelme 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
8.            Tolmácsi Sport Egyesület támogatás iránti kérelme 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
9.            Viziközmű üzemeltetési szerződés 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
10.           Népi építészeti örökség pályázati lehetőség 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
11.           Tolmácsi címerrel kapcsolatos pályázati felhívást 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
12.           Tolmács Béke utca 17-19 közötti földterület használatára vonatkozó lakossági kérelem 

Előterjesztő: Dudás Gergely alpolgármester 
 
13.           Tolmácsi óvodások és iskolások támogatására irányuló alpolgármesteri javaslat 

Előterjesztő: Dudás Gergely alpolgármester 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Napirend előtt két jó hírt szeretnék Veletek megosztani. Tegnap megtörtént a tolmácsi bekötő út munkaterület 
átadás-átvétele. Nyilatkoznom kellett ezzel kapcsolatban. Megbeszéltem a jegyző asszonnyal, és Sólyom Pétertől 
– volt útfelügyelőnktől - is kértem tanácsot. A nyilatkozatba azt írtuk elő, hogy a lakosság közlekedését 
biztosítaniuk kell, és az alsó útra a felújítás alatt nem engedélyezzük a teherforgalmat, valamint a két nagyobb 
közúti forgalmat lebonyolító vállalkozással – Erdőkémia, Gránit-Ex Kft. –egyeztessék a szállítást, hogy hogyan 
tudnak ki-be szállítani. Telefonon érdeklődtem, hogy mikor kezdik a beruházást, azt mondták, hogy hétfőn vagy 
kedden felvonulnak, és meg is kezdik a fölújítást. Balla Mihály képviselő úr is hívott ezzel kapcsolatban, mert itt 
szeretne lenni, azt mondta, hogy Tolmács a szívügye. Több útátadásnál volt már jelen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tehát hétfőn vagy kedden felvonulnak és el kezdik csinálni az utat. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azt még meg kellett volna velük beszélni, hogy a vasúttól kezdjenek, mert akkor a rossz úton járnának be az 
aszfalttal, nem a jó utat taposnák! Ha befelé fog haladni, akkor a friss aszfalton fog bejönni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt gondolom, hogy ebbe nincs beleszólásunk. 
Még azt szerettem volna elmondani, hogy a borház felújítása nagyon szépen halad! Szép lesz, nagyon sok 
mindent látni már, de azt gondolom, hogy akkor érdemes megnézni, ha már kész van. 
 
 
 
1. Napirend    Rétsági Általános Iskolát érintő átszervezés véleményezése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A KLIK kérte, hogy véleményezzem az átszervezést, de úgy gondoltam, hogy erről a testület döntsön. Láttátok 
az előterjesztést és a levelüket. A lényeg az, hogy nem tagintézményként működne a tolmácsi iskola, hanem a 
rétsági iskola telephelyeként. Így nem kell kinevezni tagintézmény vezetőt. Az iskola ugyanúgy Tolmácson 
marad, nem akarják elvinni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A levelükben írt 6 kilométert sokallom! Ha körbe megyek a bekötőúton, még akkor sincs annyi! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez csak részletkérdés! A lényeg abban van, hogy nem kell tagintézményvezetőt kinevezni. 
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Hámori Imréné képviselő 
Erről már régebben is volt szó. Nincs itt szükség tagintézmény vezetőre. Jó tanítónők vannak, akik elvégzik a 
dolgukat, és ez a lényeg. Ezzel én egyetértek. 
 
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 támogatjuk az iskola átszervezését, mely szerint tagintézmény helyett telephelyként fog működni, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Rétsági Általános Iskolát érintő átszervezést, és 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő határozatot:  
 

25/2018. (III.22.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Rétsági Általános Iskola 
Tolmácsi Tagintézményét érintő 2018. évi intézményátszervezéssel kapcsolatosan, az 
átszervezéssel érintett iskolai ingatlan tulajdonos Tolmács Község Önkormányzata nevében 
a következő véleményt adja:  
Átszervezési javaslat: a Rétság Általános Iskola intézmény jelenlegi tagintézményét 
(Tolmácsi Tagintézmény) érintő változás: tagintézmény telephellyé válása. 
Tolmács Község Önkormányzata az átszervezést támogatja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzati vélemény 
kiadmányozására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
 

 
2. Napirend    Tolmácsi Kisbagoly Óvoda alapító okiratának módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést, kéri az óvodavezető, hogy legyen csoportbontás. Két csoport működne délelőtt, és 
egy csoport működne délután, ami azt jelenti, hogy maximum 25 gyerek aludhatna ott. Kértem a Zsófit, hogy 
nézzen utána, hogy mennyi gyerek várható az eljövő pár évben. 2022-ig elkészítette a kimutatást, ez is ki lett 
küldve a képviselőknek. Minket költségvetésileg érint az átszervezés, mert tudjátok, hogy most egy főállású 
dajkát saját költségvetésből fizetünk. Csoportbontás esetén kapnánk rá állami támogatást, illetve még egy 
főállású óvónő után is. A 2018-2019. évre 29 fő gyermeklétszám várható, 2019-2020. évre 24 fő, ami kevesebb, 
de akkor majd nem lesz csoportbontás. 20-21-re már megint 28 fő, 21-22-re pedig ismét 24 fő. Nyilván ez az 
adat még módosulhat. Ez csak becsült létszám a mostani adatok alapján, ez változhat! Lehet, hogy valaki 
beköltözik, vagy elviszi a gyerekét az óvodából. Ezt nem tudjuk. A Zsófi azt mondta, hogy szakmailag többet 
tudnak foglalkozni a gyerekekkel, ha két csoportban vannak.  
 
Torma Andrea jegyző 
Esetleg meggondolandó, hogy akkor az új óvónőt egyelőre csak határozott időre vegye fel, mert ha 1-2 év múlva 
annyira lecsökken a csoportlétszám, hogy már nem érdemes két csoporttal működni, ne alakuljon ki egy olyan 
helyzet, hogy egy csoportra három óvónő lesz alkalmazva, mert az biztos, hogy ezt így az állami támogatás nem 
fogja fedezni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nekem az a véleményem, hogy most ki kell használni ezt az óvónői státuszt! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azon kell majd dolgozni, hogy meglegyen a 26-os gyermeklétszám. 
 
Hámori Imréné képviselő 
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Akkor azon már neki kell lenni, hogy legyen elég gyerek! Szakmai szempontból két csoportnál teljesen más a 
gyerekek nevelése, oktatása. Én azt hittem, hogy több gyerekünk lesz, azt nem is figyeltem, hogy 24 is lesz! 
Délután viszont egy csoport lesz, és 25 főben van meghatározva. Mi lesz, ha több a gyerek? 
 
Torma Andrea jegyző 
A belső működés megszervezése az óvodavezető feladata. A testület, mint fenntartó az alapító okiratot 
módosítja, abban határozhatja meg az óvodai maximális létszámot, ami a javaslat szerint most 40 főben kerülne 
meghatározásra. Ezen belül az intézményvezető dönti el, hogy hogyan szervezi át az óvoda működését. Ha 25 fő 
felett van a gyermeklétszám, akkor két csoporttal kell működni, ha alatta, akkor működhet egy csoporttal is. 
Délutánra, ha elvisznek annyi gyereket, hogy legfeljebb 25-en vannak, akkor elvileg lehetnek egy csoportban is, 
de ha 25-nél többen vannak délután, akkor nem tud egy csoporttal működni. Ez már az óvodavezető feladata. A 
testület csak a maximális létszámot határozza meg. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A szakmai részéért ő felel. Ő fog csoportot bontani, neki kell azon dolgozni, hogy meg legyen a megfelelő 
létszám. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen, értem! 
 
Torma Andrea jegyző 
Az is az óvodavezető döntése, hogy most határozatlan időre vesz fel egy óvónőt, vagy határozatlanra. De nyilván 
– gondolom - a fenntartónak az az elvárása, hogy az állami támogatás finanszírozza a bérköltségeket. De az 
óvodavezető döntése a létszámgazdálkodás és az óvoda szakmai működtetése.  Azt esetleg meg lehet fogalmazni 
az óvodavezető felé, hogy a fenntartónak az a kérése, hogy úgy kalkulálja a létszámot és a dolgozóikat, hogy az 
állami támogatás fedezze a működési költségeket. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az egyik értekezletre én is elmentem az óvodába, ahol a csoportbontás is téma volt, és elmondtam, hogy az 
óvónői állásra pályázatot kellene kiírni. Az egyik dajkának is lejár június végén a szerződése, amit most nem 
hosszabbítunk meg, mert nyáron leállás lesz az óvodában a felújítások miatt. Szeptembertől már fel lehet ismét 
venni, de nyáron elég egy dajka is. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ez ésszerű dolog. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor most azt kell eldöntenünk, hogy engedélyezzük-e a 40 fős gyermeklétszámot! A szakmai dolog pedig a 
Zsófit fogja terhelni. Azt el fogom mondani neki, hogy úgy csinálja, hogy az állami támogatásból kijöjjünk. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ha Ő ezt kérte, az ő felelőssége! Tudja vállalni, én megbízom benne! Bánkon megvan a megfelelő 
csoportlétszám? Ott kevés gyerek van. 
 
Torma Andrea jegyző 
Kevesen vannak, de az önkormányzat vállalja a működtetést. Ha az óvodában kevés a gyerek, az nem jelenti azt, 
kötelezően be kellene zárni az óvodát. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Értelek! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az előterjesztés vége felé az van írva, hogy a szavazáson részt vett szülők mind igennel szavaztak a 
csoportbontásra. Amennyiben kisebb létszám lesz, a gyerekeknek csak a javára válhat, mert az óvónő többet tud 
velük foglalkozni, jobban tud rájuk figyelni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Javaslom, hogy legyen benne a határozatunkban, hogy az óvodavezető úgy vezesse az óvodát, úgy gazdálkodjon 
a létszámmal, hogy az állami támogatás fedezetet nyújtson az óvoda működési kiadásaira. 
 
További 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 egyetért azzal, 
hogy az előterjesztés szerint módosítsuk az óvoda alapító okiratát, illetve a határozatba kerüljön bele, hogy az 
óvodavezető úgy vezesse az óvoda működését, hogy az óvodai állami normatíva fedezze az óvoda működési 
kiadását, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda alapító okiratának módosítását, és 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő határozatot:  
 

26/2018. (III.22.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda 
módosító okiratát, valamint módosított alapító okiratát az előterjesztettek szerint 2018. 
augusztus 1. hatályba lépéssel elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy az Óvoda vezetését és irányítását 
(létszámgazdálkodás, működés) az óvodai működésre nyújtott mindenkori állami támogatás 
összegének figyelembe vételével végezze, annak érdekében, hogy az Óvoda költségvetési 
kiadásaira az állami normatíva fedezetet nyújtson. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosító okirat, valamint a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt előterjesztett alapító okirat kiadmányozására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester, óvodavezető 

 
 
 
3. Napirend    Információbiztonsági szabályzat és Iratkezelési szabályzat elfogadása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az ASP pályázathoz kapcsolódóan, amit Borsosberény nyújtott be, el kellett készíteni és a testületnek el kell 
fogadni az előterjesztett szabályzatokat. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Mire a végére értem ennek a 45 oldalnak, már nem tudtam, hogy mi volt az elején! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Úgy gondolom, hogy ez a hivatalra tartozik, ők tudják, megbízunk benne, hogy jól 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 az 
Információbiztonsági szabályzatot, és az Iratkezelési szabályzatot az előterjesztettek szerint, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztett Információbiztonsági szabályzatot és Iratkezelési 
szabályzatot, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő 
határozatot:  
 

27/2018. (III.22.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztettek szerint 
elfogadja és jóváhagyja a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Tolmácsi 
Kirendeltségének Információbiztonsági szabályzatát, valamint a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2018. január 1-jétől hatályos Iratkezelési szabályzatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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4. Napirend    Szennyvíz tanulmányhoz kapcsolódó vízterhelési vizsgálat elkészítésére vonatkozó  
                        szerződés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megküldték a szerződés tervezetet. Már korábban beszéltünk róla, hogy mind a három településre 400.000 Ft jut. 
Erről már beszéltünk a költségvetés tárgyalásakor, ez a kiadás be van tervezve a költségvetésbe. Erre a 
vizsgálatra van szükség a már elkészült tanulmány kiegészítéséhez, ezt kéri a Vízügyi Tanács. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen, aláírhatod! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
előterjeszetett szerződés tervezetet, és felhatalmaz a szerződés aláírására, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Szennyvíz tanulmányhoz kapcsolódó vízterhelési vizsgálat elkészítésére 
vonatkozó szerződést, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a 
következő határozatot:  
 

28/2018. (III.22.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország települési 
szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és 
Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról 
szóló 379/2015. (XII.8.) Korm.rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) szerinti, Bózvári 
József mérnök által elkészített Tolmács-Rétság-Bánk szennyvíz-elvezetési agglomeráció 
lehatárolási tanulmányhoz a Vízgazdálkodási Tanács által a Jenői és a Lókos patak 
tekintetében előírt terhelhetőségi vizsgálati tanulmány elkészítésére vonatkozó, Bózvári 
József mérnökkel kötendő, előterjesztett vállalkozási szerződést elfogadja és jóváhagyja, 
mely értelmében a tanulmány elkészítésének 1.200.000 Ft ellenértékét a három érintett 
önkormányzat egyenlő arányban viseli, azaz Tolmács Község Önkormányzata 400.000 Ft 
vállalkozási díjat fizet Vállalkozó részére, a szerződésben rögzítettek szerint. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Tolmács Község Önkormányzata 
nevében az előterjesztett vállalkozási szerződést aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
5. Napirend    Környezetvédelmi nap megszervezése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt javaslom, hogy most ne döntsük el, inkább bízzatok meg engem és valamikorra kijelölök egy napot. Úgy 
sem számíthatunk másra, csak a nyugdíjas klubra! Majd később kijelölök egy napot, és szokásos módon ki lesz 
hirdetve. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. A képviselő-testület egyhangúan 
felhatalmazta a polgármestert a környezetvédelmi nap megszervezésével. 
 
 
 
6. Napirend    Tálas Patrik Zoltán közlekedési tábla kihelyezése iránti kérelme 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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Emlékeztek rá, hogy régebben a Tálas Zoltán a Dávid Antal bácsiékig megvette a területet. Annak idején azt 
kérték, hogy járuljunk hozzá, hogy az önkormányzat földútját megszórják kővel, hogy be tudjanak járni. Meg is 
szórta kővel. Tegnap előtt a jegyző asszonnyal találkozott a Zoli, és szóban kérte, hogy saját költségen hagy 
rakjanak ki egy 3,5 t súlykorlátozó táblát, mert azt szeretné elkerülni, hogy a nagy fa-szállító teherautók tönkre 
tegyék a leszórt utat. Ebben kellene döntést hoznunk. Nyilván, ha ki van téve egy tábla, mi nem tudjuk 
garantálni, hogy be is tartják a korlátozást, de azt mondta, hogy onnantól már az ő dolga lesz, hogy érvényt 
szerezzen ennek. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ez a Csáthyék melletti út? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
Hámori Imréné képviselő 
És az erdő kié? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Zomborka Imréé. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
És Ő akkor nem fogja tudni kihordani a fát, mert ott lesz a korlátozó tábla? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nekem is ez jutott az eszembe! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Több földúton is megközelíthető az erdő.A Zoli azt akarja, hogy a nagyobb teherautók ne járjanak arra. Szépen, 
fehér kővel lekövezte! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az erdőnek az a része, amelyik találkozik az úttal, még nem vágásérett, de ami már a domb felé van, az már az. 
Ha kitermelésre kerül a sor, a tulajdonost nem lehet kitiltani. Ha szavazásra kerül a sor, én nemmel szavazok! 
Nekem is van erdőm, tudom, hogy megrakott teherautóval partnak nem fog tudni kimenni! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Akkor majd engedélyt adunk neki. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De most a Zoli szépen megcsinálta az utat, érthető, hogy nem szeretné, hogy összetúrják és tönkretegyék! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Amikor a telket megvásárolta, akkor is tudta, hogy oda földút visz! Tudomásomra jutott, hogy Szarka Miklós 
birtoka melletti földterület is gazdát cserélt, oda is építkezni szeretnének, az új tulajdonos is le szeretné szóratni 
kővel azt a földutat. Akkor Ő is megszabhatja majd, hogy azon ne járjanak traktorral? Az szántó terület! A 
hozzáférést biztosítani kell itt is, ott is! Ha a fakitermelés nem sáros időben fog megtörténni, normálisan is lehet 
azt szállítani, nem fog mély nyomot hagyni! Szóval sok mindentől függ ez! Ahova Tálas Zoltán építkezett, az 
nem lakóövezet, és Ő ezt tudta, amikor megvette a területet! Én ezt nem szavazom meg!  
 
Dósa Istvánné képviselő 
Ha most kirakja a táblát, jó az nekünk, hogy a pincék felé fogják hordani a kitermelt fát, és azt az utat fogják 
széttaposni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hát nekünk az se jó. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Hát az a rosszabb! 
 
További 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 egyetért azzal, 
hogy hozzájáruljunk, hogy Tálas Patrik Zoltán és Tálas Zoltán a Tolmács 082 hrsz-ú földútra vonatkozóan 3,5 t 
súlykorlátozó táblát helyezzen ki saját költségükre, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a súlykorlátozó tábla kihelyezése iránti kérelmet, és 2 igen szavazattal, 2 
nem szavazattal, tartózkodás nélkül a kérelmet nem támogatta, a döntési javaslat nem kapta meg a többségi 
támogatást. 
 
 
 
7. Napirend    Rákóczi Szövetség támogatás iránti kérelme 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Küldtek egy kérelmet, olvastátok. Tegnap felhívott a Rákóczi Szövetség elnöke, és kérdeztem tőle, hogy 100.000 
Ft támogatást szeretnének egy ilyen kis településtől? Azt mondta, nem várnak el 100.000 Ft-ot, bármennyinek 
örülnek. Támogatásokra 500.000 Ft lett betervezve a költségvetésbe. Tavaly is adtunk nekik támogatást. A 
nyugdíjas klub már kapott 100.000 Ft-ot, és most a sportolók is kérnek. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Tavaly mennyit adtunk nekik? 20.000 forintot? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Támogassuk őket! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én is úgy gondolom! Adjunk nekik 20.000 Ft-ot! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Így van, két gyereknek elég. 
 
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 20.000 Ft-tal támogassuk a Rákóczi Szövetséget, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Rákóczi Szövetség támogatás iránti kérelmét, és 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő határozatot:  
 

29/2018. (III.22.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség képviseletében 
Dr. Halzl József elnök a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Ösztöndíj Programjának 
támogatására irányuló kérelmét megtárgyalta és az államháztartáson kívüli pénzeszköz 
átadásáról és átvételéről szóló 13/2013. (IX.18.) önkormányzati rendeletben foglaltak 
szerint a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Ösztöndíj Programját 20.000 Ft összegben 
támogatja.  
A támogatás utólagos elszámolás mellett a támogatott bankszámlájára való utalással 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 
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8. Napirend    Tolmácsi Sport Egyesület támogatás iránti kérelme 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok a kérelmüket, 400.000 Ft-ot kérnek. A keretünkből már csak 380.000 Ft maradt. Hozzászólás, 
vélemény? Hajnis Károly, van-e szóbeli hozzáfűzni valód? 
 
Hajnis Károly SE elnök 
Nincs. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Konkrét összeg nincs benne, csak tól-ig. Valami középutat kellett volna írni, hogy lássuk, mennyi is a vége! 
 
Hajnis Károly SE elnök 
Igen, mert nem minden évben azonosak az összegek. Függ az átigazolásoktól, a játékosok számától. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Értem! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ha odaadjuk a 380.000 Ft-ot, akkor már mást nem is tudunk támogatni! Kevesebbel is beéritek? És ha most 
200.000 Ft-ot adnánk? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ahhoz, hogy a szezont elindítsátok – sportorvosi, bírók, stb. – mennyi pénz kell? Látod, hogy be vagyunk 
szorítva pénzügyileg! Valamilyen becsült összeget mondjál. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Mennyi az az összeg, amivel el tudtok indulni? 
 
Hajnis Károly SE elnök 
Nevezési díj, átigazolási díjak, pályajavítás, egyéb kiadások. Átigazolási díjat megszabhatnak 10.000-től 
100.000-ig is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nyilván 100.000 Ft-ért nem fogsz átigazolni senkit! 
 
Hajnis Károly SE elnök 
Persze. Egy sima átigazolás 4-5 ezer. 
 
Hámori Imréné képviselő 
250.000 Ft elég lenne? 
 
Hajnis Károly SE elnök 
Hát, talán, tavaly 300.000 Ft-ot kaptunk, az ideálisabb lenne most is, és maradna még a költségvetésben 80.000 
Ft tartalékban. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én is 300.000 Ft-ot akartam javasolni, és ennyit is javaslok! A többit próbáljátok meg megkérni az 
alapítványunktól. Ez az év a költségvetés szempontjából nagyon szűkös lesz, próbáljátok meg beosztani a 
300.000 Ft-ot! Még csak év elején vagyunk, nem javaslom ezt a keretet teljesen kimeríteni! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ezt támogatom. És a szponzorok? 
 
Hajnis Károly SE elnök 
Volt közgyűlés, ott is jelen volt támogató vállalkozó, és természetesen megyünk a szponzorok után. Vannak 
szponzoraink. 
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Hámori Imréné képviselő 
Mi is szoktunk 1.000-1.000 Ft-tal támogatni. Most sajnos nem tudunk többel. Magánemberekhez is 
elmehetnétek, ha csak 500 Ft-tal támogatnának, sok kicsi, sokra megy! Ilyet is csinálhatnátok, szerintem! 
 
Hajnis Károly SE elnök 
Volt róla szó, de annyira túlterhelt voltam tavaly is, hogy nem fért bele! Sok mindent szeretnék, de nincs rá 
időm! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Terveitekben szerepel a május 1. kupa megszervezése. Azt mondtam a sport közgyűlésen, hogy ha már van 
nekünk egy salakpályánk, a csapattal fölvállalhatnád a rendbehozatalát, ha már támogatunk. Biztosítunk hozzá 
minden gépet. Föl kell kapálni, utána kigereblyézni belőle a gyomot, elgereblyézni, és utána lehengerelni. Ott 
meg lehetne szervezni a május 1. kupát! Vegyétek fel a kapcsolatot a közösségi házzal, nekik is vannak terveik. 
Szilvi kért 30.000 Ft-ot, beszéljétek meg vele, hogy ebből az összegből mit tudna a csapatra fordítani. Többet 
nem fogunk tudni adni a Szilvinek se! 
 
Hajnis Károly SE elnök 
Jó. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Elkészült az adóbevallásom, van ügyfélkapum, meg tudtam nézni, és ott egyből kérdezik, hogy mit óhajtasz 
tenni az 1%-kal? Ösztönözni kell az embereket, hogy rendelkezzenek az 1%-kal, és támogassák a sportolókat! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Közvetlenül őket nem tudják, de ha az Alapítványt támogatják, az már jó, hiszen ebből tudják támogatni a 
sportolókat is. Feltehetnéd a netre, hogy támogassák az alapítványt, mert tőlük is kaptok pénzt! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Vagy a Szilvinek lehetne szólni, hogy szerkesszen egy ilyen felhívást! Akiknek én csináltam az adóbevallást, 
automatikusan beírom az alapítványt kedvezményezettnek. 
 
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 2018. évben 300.000 Ft támogatásban részesüljön a Tolmácsi Sport Egyesület, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Tolmácsi Sport Egyesület támogatás iránti kérelmét, és 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő határozatot:  
 

30/2018. (III.22.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete Hajnis Károly 2657 Tolmács, Sport u. 
5. szám alatti lakos Tolmács Sportegyesület 2018. évi program támogatására irányuló 
kérelmét megtárgyalta és az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről 
szóló 13/2013. (IX.18.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 300.000 Ft összegben 
támogatja.  
A támogatás utólagos elszámolás mellett a támogatott bankszámlájára történő átutalással 
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 
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9. Napirend    Viziközmű üzemeltetési szerződés módosítását 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egyszer már elfogadtuk a szerződést, de Balassagyarmat Város Önkormányzata módosítást kért, a kérésük 
szerint módosításra került a szerződés, ezt kaptátok most meg, ezt kell elfogadnunk, és felhatalmaztok engem az 
aláírására. Javaslom az elfogadást. 
 
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 elfogadjuk és aláírjam az előterjesztett viziközmű bérleti-üzemeltetési szerződést, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a módosított, előterjesztett viziközmű üzemeltetési szerződést, és 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő határozatot:  
 

31/2018. (III.22.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztettek szerint 
elfogadja és jóváhagyja a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal, mint viziközmű-szolgáltatóval a Nyugat-Nógrádi Vízellátó Rendszer 
közműves ivóvízellátó ágazat tekintetében kötendő bérleti-üzemeltetési szerződést, és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés Tolmács Község Önkormányzata nevében 
történő aláírásra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
10. Napirend    Népi építészeti örökség pályázati lehetőség 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kaptam egy e-mailt, hogy lehet pályázni a népi építészeti örökség megőrzésére. Ez ugyan az a pályázat, amin 
belül a borház felújítása is nyertünk támogatást. 1-től 20 millió forintig pályázható, az önerő továbbra is 50 %. 
Én már megfogadtam, hogy az idén nem pályázunk már semmi, de csak izgatja az embert, hogy valami legyen! 
Varga Jánossal beszélgettem, és azt javasolta, hogy jó lenne megcsinálni a kastélykerítést, és a kastély kert 
felújítását. Szépen felújítanánk a kerítést, a kapukat, térkővel kiraknánk végig a kastélyig. Szépen meg lehetne 
csinálni. Április 6-ig kell beadni a kérelmet, nem gondoltam, hogy pályázatírók készítenék, hanem 
megcsinálnánk a hivatalban, a költségvetést pedig Varga János elkészítené. Nem volt vészes a borház 
felújításának a pályázata sem, meg tudtuk csinálni. A felújítást 2019. május 31-ig kell elkészíttetni, amennyiben 
nyerünk. Nem nagy esélyünk van rá, mert népi építészetet támogat, ez pedig egy kastélykert. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ha akarják, elfogadják, ha akarják, nem? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Valahogy így! Ők olyanokra gondolnak, mint a Szentendrei Skanzen. Írják is, hogy lehetőleg régi anyagokkal 
kell dolgozni. Felújításokról, illetve állagmegóvásról van szó. Utána járok még ennek, hogy mekkora a nyerés 
esélye, de hogy ne kelljen még egyszer ezért összeülnünk, azt javaslom, hogy hozzunk erről egy határozatot 
most. Ez már a jövő évi költségvetést terhelné, nem az ideit. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Veszteni valónk nincs, maximum nem nyerünk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hát azért van ezzel munka. nem kevés! Ha van esetleg más ötletetek, azt is várom!  
 
Hámori Imréné képviselő 
Hátha szerencsénk lesz! Pályázzunk! 
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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 egyetért azzal, 
hogy a népi építészeti program keretében pályázatot nyújtunk be a kastélykert és kerítés felújítására, és vállaljuk 
az 50%-os önerő biztosítását, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a népi építészeti örökség pályázati lehetőséget, és 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő határozatot:  
 

32/2018. (III.22.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Népi Építészeti Program 
megvalósítása keretében a Miniszterelnökség megbízásából a Lechner Tudásközpont 
Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által népi 
építészeti értékek helyreállításához igényelhető támogatás tárgyában meghirdetett 
támogatási igény (kérelem) benyújtására vonatkozó tájékoztató alapján úgy dönt, hogy 
Tolmács Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújt be az Önkormányzat 
tulajdonában álló, Tolmács, Szent Lőrinc út 106/A. szám alatti, 349/2 helyrajzi számon 
található, országos védettség alatt álló Kastély udvar és kerítés építmény felújítására, 
rendbetételére.  
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a Lechner Nonprofit Kft-hez benyújtásra kerülő 
Kastély udvar és kerítés felújítás megvalósításához szükséges saját forrást – legfeljebb 8 
millió forint összeg erejéig – az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja, mely 
a támogatott tevékenység megvalósításának teljes időtartama alatt rendelkezésre áll és 
biztosítja annak megvalósulását. 
 
Határidő: támogatási kérelem benyújtása: 2018.04.06. 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
11. Napirend    Tolmácsi címerrel kapcsolatos pályázati felhívást 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Két üléssel ezelőtt hoztunk egy döntést a címer felülvizsgálatával és módosításával kapcsolatban. Sok felé 
érdeklődtem ezzel kapcsolatban, és most azt javaslom, hogy vonjuk vissza a határozatot és a pályázati kiírást! 
Attól félek, hogy a mostani címer tervezője még be is perelhet minket, ha nélküle módosítunk rajta, mert ez az ő 
szellemi terméke. Vagy pénzt is kérhet érte. 
 
Torma Andrea jegyző 
Csak abban az esetben, ha felhasználásra kerül a jelenlegi címer, ami az Ő alkotása. Egy teljesen új címernél más 
a helyzet. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem akartunk teljesen újat. Beszéltem olyan emberrel is, aki ismeri azt, aki készítette, és Ő mondta, hogy 
biztosan kérne érte pénzt, ha felhasználnánk. Szerintem inkább vonjuk vissza a határozatunkat, és ne 
foglalkozzunk most ezzel. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó! 
 
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 visszavonjuk a tolmácsi címer felülvizsgálatával, tervezésével kapcsolatos képviselő-testületi határozatot, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a tolmácsi címer felülvizsgálatáról és új címer tervezésére vonatkozó 
képviselő-testületi határozat visszavonásáról szóló javaslatot, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő határozatot:  
 



Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete  6/2018. (III.22.) jegyzőkönyv 

 13

33/2018. (III.22.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tolmács Község új címerének 
tervezésére kiírandó pályázatról szóló 17/2018. (II.15.) határozatát visszavonja és hatályon 
kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
12. Napirend    Tolmács Béke utca 17-19 közötti földterület használatára vonatkozó lakossági kérelem 
 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én hoztam egy levelet, átadom, légy szíves olvasd föl! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
„Sinka Sándor kérelem. Én, Sinka Sándor Tolmács, Béke u. 4. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordulok 
Önökhöz, hogy a Tolmács, Béke utca 17. és 19. szám közötti önkormányzati telket szeretném kibérelni lucerna 
ültetés céljából. Pozitív elbírálásukat előre is köszönöm! Tisztelettel: Sinka Sándor.” Erről már hallottam. 
Vannak nyulai, és ezért szeretne valahova lucernát ültetni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Mondtam neki, hogy egy jelképes összeget szoktunk kérni érte, ezt kalkulálja bele. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Fel kell mérni, hogy hány négyzetmétert akar használni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A két bejáró utáni részt akarja, amit régen is műveltek. Elhagyná a gyalog utat is, hogy tudjanak közlekedni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mindjárt megnézem a helyrajzi számot. 1 Ft/m2/év áron szoktuk bérbe adni, ezt javaslom most is. És ne csak 
azután a terület után fizessen, amit valójában művel, hanem az egész terület után, úgy, mint ahogy én is, és más 
is.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Legalább nem kell nyírnunk ezt a területet! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megnéztem, a 389 helyrajzi számú  területről van szó, 1361 m2 a területe, ennyi után fog fizetni. Viszont ez a 
terület közútként van nyilvántartva. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy évi 1 Ft/m2 áron használatba 
adjuk a Tolmács 389 helyrajzi számú földterületet Sinka Sándor tolmácsi lakos részére, határozatlan időre, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta Sinka Sándor kérelmét, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúan meghozta a következő határozatot:  
 

34/2018. (III.22.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát 
képező Tolmács 389 helyrajzi számú, természetben a Béke utcában található 1361 m2 
nagyságú területet 2018. április 1-jétől határozatlan időre használatba adja Sinka Sándor 
2657 Tolmács, Béke u. 4. sz. alatti lakos részére.  
A használati díj évi 1 Ft/m2, melyet bérlőnek egy összegben, legkésőbb az adott év június 
31-ig kell megfizetni az Önkormányzat által kiállított számla alapján. 
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A használat feltétele, hogy a bérlő a bérelt területeket köteles a jó gazda gondosságával 
tisztán, rendben tartani, gondozni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A 389 helyrajzi számú földterület közútként szerepel. Mivel a valóságban ez nem út, és nem is volt az, javaslom, 
hogy kérelmezzük a megnevezés módosítását beépítetlen, művelés alól kivett terület megnevezésű ingatlanná. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Legyen! 
 
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 a 389 helyrajzi számú önkormányzati terület közútról beépítetlen művelés alól kivett terület megnevezésre 
átnevezésre kerüljön, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a 389 helyrajzi számú közút megnevezésű terület beépítetlen művelés alól 
kivett terület megnevezésre történő módosítását, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúan meghozta a következő határozatot:  
 

35/2018. (III.22.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tolmács Község 
Önkormányzat tulajdonát képező 389 helyrajzi számú, jelenleg közút megnevezéssel 
nyilvántartott ingatlant a valós, tényleges állapotnak megfelelően beépítetlen, művelés alól 
kivett terület megnevezésű ingatlanná minősíti. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan megnevezésének 
módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére, és a szükséges jognyilatkozatok 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
13. Napirend    Tolmácsi óvodások és iskolások támogatására irányuló alpolgármesteri javaslat 
 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Voltunk a március 15-ei ünnepségen, minden évben az óvodások és iskolások adják elő az ünnepi műsort, és ezt 
már olyan természetesnek vesszük. Mióta én képviselő vagyok, még nem köszöntük meg nekik kellően! 
Szeretném, ha megajándékoznánk őket egy buszkirándulással, és megköszönnénk a nevelő testületnek is, hogy 
ezt minden évben olyan szépen megoldják! Azt döntsék el, hogy hova szeretnének menni, és szerintem olyan 
100.000 Ft-ból kijön. Olyan szép műsorokat szoktak előadni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem 80 ezer forintból is kijön. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor annyit szorítsunk ki a költségvetésből! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A mi gyerekeink! Mi támogatjuk őket, nagyon sok kéréssel fordulnak hozzám az iskolából és az óvodából 
egyaránt. Mindig megkapják, amit kérnek. A saját gyerekeink, nem azt mondom, hogy nem kell őket támogatni, 
de tudjátok, hogy ők azért támogatva vannak sok mindenbe! Én ezzel a 80.000 forinttal egy kicsit gazdálkodnék 
még. Mondják meg, hogy mikor, és hová szeretnének menni, és meglátjuk, hogy mivel tudunk hozzájárulni. 
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Hámori Imréné képviselő 
Én támogatom, hogy adjunk nekik! Nagyon színvonalas műsort adtak elő! Ne mondjunk konkrét összeget, de 
mindenféleképpen támogassuk. Ha kirándulni mennek, akkor ahhoz hozzá járulunk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én nem bánom, de valahogy támogassuk őket! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Vagy ha színházba szeretnének menni, akkor azt támogassuk! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Minden harmadik vasárnap a skanzen ingyenes, oda is szervezhetnének utat, és állnánk az utiköltséget. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Még egyszer hangsúlyozom, hogy én sem vagyok ellene a támogatásnak, de érezzék kicsik kötelességüknek a 
tanárok és az óvónők is, hogy amit csinálnak, az Tolmácsért van! A gyerekek természetesen szoktak csokit 
kapni. Hiányoltam azt is, hogy az óvónők ide hoztak négy gyereket szerepelni, és a többi nem jött. Mindenkinek 
itt kellett volna lenni, hogy tudják a gyerekek, hogy március 15. ünnep! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Betegek voltak a gyerekek, alig voltak az óvodában! Tavaly több gyerek adott műsort. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Úgy van, hogy egyik évben az iskolások, másik évben az óvodások adják a műsor. Most az iskolásokon volt a 
sor, de Zsófi azt mondta, hogy Ő is készül pár gyerekkel. Én elhoztam volna azokat a gyerekek is, akik nem 
szerepelnek. 16 gyerek volt az óvodában, a többi volt beteg! Érezzék a gyerekek, hogy a március 15. nemzeti 
ünnep! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én elhiszem, de egy óvodás gyereket – a mostani jogszabályokat ugyan nem ismerem - de szerepeltetni sem 
szabadna! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én is ezt akartam mondani! Nem lehet őket kötelezni! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szívesen adnak műsort, de ezt valahogy honorálnunk kell! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Abba maradjunk, hogy tudjuk meg hova szeretnének menni, és valamivel beszállunk, vagy az utiköltséget álljuk, 
vagy valamilyen belépőjegyet. 
 
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 támogassuk az óvodások és iskolások kirándulását, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az óvodások, iskolások támogatására irányuló javaslatot, és 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan meghozta a következő határozatot:  
 

36/2018. (III.22.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tolmácsi 
óvodások és iskolások által az önkormányzati ünnepségeken nyújtott színvonalas műsorok 
köszöneteként a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda óvodásainak, valamint a Rétsági Általános 
Iskola tolmácsi intézményében tanuló diákoknak a 2018. évben megszervezésre kerülő 
közösségi szabadidős programját (pl. kirándulás, színházlátogatás) anyagilag támogatja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatással kapcsolatos intézkedések 
megtételére, és az intézményvezetőkkel történő előzetes egyeztetés alapján a támogatott 
szolgáltatás (pl. utazás, belépőjegy-vásárlás) Tolmács Község Önkormányzata által történő 
kifizetésére.  
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Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester, óvodavezető 

 
 
 
 
A képviselő-testület a további napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta. 
 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 
 

Dudás Gergely 
alpolgármester 


