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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

9/2018. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2018. május 14-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 
 
 Kiss Zsófia  óvodavezető – a 4. napirend tárgyalása során 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszöntöm a képviselőket és a megjelenteket, megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen 
van, így az ülés határozatképes és azt megnyitom. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Dudásné Rudnai Krisztina képviselőt.  

A jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jelen van Kiss Zsófia óvodavezető, ezért javaslom, hogy az óvoda beszámolóját tárgyaljuk meg elsőként, és 
utána jöjjön a tájékoztatóm, aztán sorba tovább a többi napirend. 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendeket és a napirendek tárgyalási sorrendjét 5 igen szavazattal egyhangúan 
elfogadta, és az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
Napirend 
 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Hajnis Ferenc polgármester 
 

4. Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, valamint a 
2018/2019. nevelési év előkészületeiről; a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási 
feladatok 

Előadó: Kiss Zsófia óvodavezető 
 

1. Tolmács, Szentiványi-kastély homlokzati felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás – eljárást lezáró 
döntés  

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Szociális étkezés – szakmai program módosítása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

3. Támogatás iránti kérelem (Medicopter Alapítvány) 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

5. Beszámoló a Sportegyesület 2017. évi tevékenységéről és elszámolás a 2017. évi önkormányzati 
támogatással  

Előterjesztő: Hajnis Károly, Sportegyesület Elnöke 
 

6. Katasztrófavédelem Balassagyarmati Kirendeltség és a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2017. évi beszámolója 

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

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

8. Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló  
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

9. Egyebek 
 

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

valamint a 2018/2019. nevelési év előkészületeiről; a nyári szünetben 
elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az anyagot mindenki megkapta. Zsófi, van szóbeli kiegészítésed? 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Egy dolog lenne, amit nagyon fontosnak érzek, az óvoda kerítés. Szeretném, ha rendesen zárt lenne, mert így 
nagyon veszélyes! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most a képviselőket kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Beszéltük a két csoport alakításával kapcsolatban, hogy a gyermeklétszám ne csökkenjen. Azt néztem, hogy 
szeptemberben 28 gyermekkel indultok. Lesz emelkedés? Ez a létszám két csoportnak kevés. 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Ez az induló létszám, de ahogy töltik be a harmadik életévüket, fel fog töltődni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó van! Akkor figyelemmel kíséred ezt? 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Igen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Emlékeztek rá, hogy milyen döntést hoztunk! Az intézményvezetőnek szemmel kell tartani az állami 
finanszírozást, hogy kijöjjünk belőle. Ez az ő felelőssége! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Részt vettem egy ünnepségen, és nagyon aranyosak a gyerekek, az óvónőknek pedig köszönjük a felkészítést! 
Nagyon szép az óvoda, büszke vagyok Rátok! 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Köszönjük szépen! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A beszámolóban fel van sorolva a kivitelezési sorrend. El szeretném mondani, hogy a vízvezetéket az épületben 
csak egy helyen, a kazánháznál lehet lezárni, az iskolát és óvodát egyben! Ha véletlenül egy csőtörés van az 
óvodába, nem tudnak bemenni a kazánházba, akkor az katasztrofális! Ahol az óvodába bemegy a vízcső, oda 
kérnék rá egy elzáró szerkezetet! Bármi gondjuk van, ott egyszerűen el lehet zárni. Van vagy 50 éve, amikor azt 
építették, erre nem gondoltak, de most a felújításkor meg kellene csináltatni. Nem egy hatalmas összegről van 
szó! A villanyóra szekrénybe is az automata 10 Amperes, és az kicsi! Legalább 16-osra kellene cserélni! Ha 
megy a két bojler, mást szinte nem is bír! Többször leoldott már, és úgy kellett visszakapcsolni. Ezeket meg kell 
csináltatni! Addig nincs gond, míg nincs gond, de amikor van, akkor baj van! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt nem hiszem, hogy a kivitelező ne tudná megoldani, hiszen lesz fűtéskorszerűsítés, és meg lehet oldani, hogy 
egy lezáró csapot beépítsenek. Zsófi, legyél szíves ezt írd föl, hogy ne legyen elfelejtve! A mérőcserét viszont 
nekünk kell megkérni az ÉMÁSZ-tól, mert ez hálózat bővítés! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Régi tipusú, már olyan öreg! 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Most a legfontosabb a kerítés lenne! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Melyik részéről van szó? 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
A hosszanti feléről. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én a kerítéshez most nem nyúlnék, az egy ideiglenes kerítés. Ha sikerülne a kastély kerítés pályázatunk, abból 
lehetne megoldani ezt is. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Most az a terület építési terület lesz úgy is! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha elkészül a kastély, és zárható lesz, én oda nem is tennék kerítést! Elbontanám a kerítést! 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Ez számomra még rosszabbul hangzik! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen, mert akkor szabaddá válik az egész nagy terület! 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
A jövőben inkább arra kellene törekednünk, hogy az óvoda udvara egy zárt udvar legyen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Annak idején, amikor én voltam óvodás, mi még jártunk le a kastély előtti területre. 
A kastély szép lesz, és elzárjuk a területet egy ronda kerítéssel? 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
És ha szép lenne az a kerítés? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Miből csinálunk az idén szép kerítést? Kérdezem a képviselő-testület tagjait! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Valamikor valóban ott volt lent a játszótér, de jó volt a kerítés. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Reméljük, hogy sikerül a kastély kerítés pályázatot megnyerni, és körbe lesz kerítve az egész terület, de hogy 
nem az idén, az biztos! Akkor eredeti állapotba kerülne vissza a kastély kerítés. 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Én ezt értem, de a csúszda mellett már akkora lyuk van, hogy ott ki-be járnak a gyerekek! Azt meg kell csinálni! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ott hatalmas lyuk van! 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Az nem maradhat úgy! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor azt kérem az alpolgármester úrtól, hogy nézzétek meg azt a lyukat, és csináljátok meg! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ezt vegyük komolyan, mert a gyerekekre nagyon kell vigyázni! Egyik pillanatban még ott áll melletted, a 
következőben már nincs! Nagyon kell rájuk figyelni! 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
A játszóteret nem is használhatjuk már a nyáron, ha ott építési terület lesz? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Biztos, hogy nem! 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
A jövőben nagyon szeretnénk, ha zárt kerítés venné körül az udvarunkat! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó. A jövőben, igen! Visszatérünk rá! 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Nagyon hiányzik egy játszótér a falunak, hogy ne az óvodaudvarba járjanak. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ez már többször volt téma, hogy kell egy játszótér, az intézmény udvara pedig legyen zárt terület. Ezen el kéne 
gondolkodni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Előbb legyen kész minden utunk, utána lehet róla szó! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Már volt helye is a Füvellő utcában! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Oda nem menne senki! Központi helyre kell majd tervezni. Azért szeretnénk önkormányzati tulajdonba kapni a 
MÁV állomás területét, ott jó helye lenne. 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
És a kastélykertben nem lehetne? Egymás mellett elférne! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ahhoz, hogy játszóteret tudjunk építeni, pénz kell! Pályázat nincs most rá. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A vasút semmit sem csinál azzal a területtel! Olyan ronda ott a falu közepén, hogy az borzalom! Az pont jó lenne 
valóban! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Már két éve folyamatban van az ügy, kezdeményeztük a terület megvételét. 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Lenne még egy kérésem: csináltathatnék egy ajtót a kis irodámra, a két csoportszoba közé? Fontos lenne nekem 
egy kis nyugalom ott, amikor dolgozok. Ha beszélek az asztalossal, és megcsinálja a nyáron, lehetne? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, van pénzetek is, úgy tudom! 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Jó! Köszönöm! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az egy nagyon pici helyiség, arra nem lesz drága egy ajtót csináltatni! 
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Kiss Zsófia óvodavezető 
Ha szükséges lesz más településről is bevonzani a gyerekeket az óvodánkba, akkor előnyt jelentene egy honlap 
működtetése. Készíttethetünk honlapot az óvodának? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az egyik szülői munkaközösségi tag férje szokott ilyen honlapokat gyártani. Javaslom, vedd fel vele a 
kapcsolatot! 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Valaki megcsinálja, és utána, hogy ne kerüljön sokba az üzemeltetés, én is feltölthetném az anyagokat rá. Akkor 
ez mehet? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen! 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Falunapon szerepeljenek a gyerekek? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az idén is lesz falunap, ahol szerepelhetnek a gyerekek. Ez ügyben légy szíves vedd föl a kapcsolatot Jakus 
Szilviával, ő szervezi  a falunapot! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Olyan ügyesen tudnak táncolni! Azok a népi játékok is olyan aranyosak. 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Akkor nem kell újat betanítani nekik, hanem egy kicsit felelevenítjük, amit betanultak, és kész is. Én arra 
vártam, hogy valaki szól majd. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tudod, hogy a szülők, nagyszülők akkor jönnek ki, ha szerepelnek a gyerekek. Én támogatom, hogy a gyerekek 
szerepeljenek. 
 
Kiss Zsófia óvodavezető 
Rendben! 
 
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 
óvoda beszámolóját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási 
tevékenységről, valamint a 2018/2019. nevelési év előkészületeiről; a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, 
felújítási feladatokról szóló beszámolót, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatot:  
 

51/2018. (V.14.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kiss Zsófia 
óvodavezető által készített, Tolmácsi Kisbagoly Óvoda működéséről, a nevelési és 
gazdálkodási tevékenységéről, valamint a 2018/2019. nevelési év előkészületeiről, a nyári 
szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatokról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   - 

 
 
Kiss Zsófia óvodavezető elköszönt és távozott az ülésteremből. 
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Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Zarándok út forgalom lassítói már meg vannak tervezve. Most, hogy felújították a bekötőutat, nem tudom mit 
csináljunk? Szerintem nem lesz ott olyan nagy forgalom már, hogy érdemes legyen kiépíteni. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Várjunk még vele egy kicsit, és majd meglátjuk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A forgalomlassítón ha áthalad egy autó, az nem kis hanggal jár, utána esetleg akinek a háza elé kiépítjük, azért 
panaszkodna. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó, hát várjunk vele. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A bekötőút felújításával kapcsolatban – ezt csak tájékoztatásként mondom el Nektek – többen személyesen és 
telefonon is megkerestek. Az egyik telefon sajnos olyan hangvételű volt, ami nyomdafestéket nem tűr! Számon 
kérte rajtam az illető, hogy miért nincs pénz az árok kikövezésére? Minek újítjuk föl a borházat? Erre van pénz? 
Mindez egy sor trágár szó kíséretében! Próbáltam higgadt maradni, kértem őt, hogy jöjjön be a hivatalba, üljünk 
le és elmagyarázom mi a helyzet, de nem tudott leállni, aztán én is mondtam a hölgynek egy keresetlen szót és 
letettem a telefont! A legtöbben az árkot kifogásolták, de volt, aki szerint keskeny lett az úttest. 
Béke utca felújításának elszámolása kapcsán 300 ezer valamennyit vissza kell majd fizetnünk a megítélt 
támogatásból, mert kevesebbért csinálták meg az utunkat. Minden lehetőségnek utána néztünk, hogy mit lehetne 
tenni, de nagy valószínűséggel vissza kell fizetni. 
Kezdhetjük a következő út felújításának felmérését. 
 
 
 
1. Napirend   Tolmács, Szentiványi-kastély homlokzati felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás – 

eljárást lezáró döntés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lezárult a közbeszerzés. Az ülés elején kiosztottam a bírálóbizottság döntési javaslatát tartalmazó 
jegyzőkönyvet. Ez alapján a testületnek kell meghoznia a végső döntést, ami lezárja a közbeszerzési eljárást, 
majd ez alapján megköthető a szerződés a nyertes ajánlattevővel. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Kezdődhet a felújítás? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen! A bírálóbizottság azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Boltív-Bau Kft-t hirdessük ki nyertesnek. 
Két ajánlat érkezett, de a másik cég nem küldött be hiánypótlást, és így maradt a Boltív-Bau Kft. 
Öt ajánlatkérés ment ki, abból kettő cég adott be ajánlatot. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Tetőcsere, nyílászárócsere lesz? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Leszedik a tetőt, a szarufák maradnak, és lesz új cserép is, illetve a meglévőt megtisztítják, és azt fogják 
visszarakni, autentikus hatású lesz. Kívülről az eredeti állapotát állítják vissza. A manzárdok nem lesznek 
kialakítva, pedig a régi fényképeken rajta vannak, de így engedélyezte a műemléki hatóság. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A terasz kovácsoltvas valahova be van téve, állítólag. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, meg van, meg a fölső terasz is meg lesz csinálva az alsó tartóoszlopokkal. 
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Dósa Istvánné képviselő 
Ott lesznek az ünnepségek, milyen szép lesz! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Majd jövőre már oda tervezzük a falunapot. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért a 
bírálóbizottság döntési javaslatával és elfogadja a kiosztott határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Szentiványi-kastély homlokzati felújítása tárgyú közbeszerzési eljárásról 
készült bírálóbizottsági jegyzőkönyvet és javaslatot, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
egyhangúan elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

52/2018. (V.14.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tolmács Község Önkormányzata 
Ajánlatkérő által indított, „Tolmács, Szentiványi-kastély homlokzati felújítása” 
közbeszerzési eljárás vonatkozásában (továbbiakban: közbeszerzési eljárás), a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), valamint 
Ajánlatkérő Közbeszerzési Szabályzata alapján a bírálóbizottság döntési javaslatát 
elfogadva, az alábbi közbeszerzési eljárást lezáró döntést hozza: 
• A képviselő-testület megállapítja, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményes, 

mivel érkeztek ajánlatok, mely alapján a szerződés megköthető. 
A beérkezett két ajánlat közül a BOLTÍV BAU Kft. ajánlata érvényes, hiánypótlási 
kötelezettségének határidőben eleget tett.  
A KINGSZIMA Kft. ajánlata érvénytelen, mert a felolvasó lapon a teljesítés 
időtartamára megadott érték magasabb, mint az ajánlattételi felhívásban szereplő 
legkedvezőtlenebb szint, és az ajánlatban máshol nem szerepel a teljesítés 
időtartamára vonatkozó megajánlás. Az ajánlattételi felhívás szerint „7 hónapnál 
hosszabb ajánlat nem adható”.  Erre tekintettel a KINGSZIMA Kft. ajánlata a Kbt. 73. 
§ (1) bekezdés e) pontja alapján (egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi 
vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és 
az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit) érvénytelen.  

• A BOLTÍV-BAU Kft. (2643 Diósjenő, Dózsa György út 28/b.) ajánlattevővel szemben 
kizáró ok nem áll fenn, az ajánlat műszaki-szakmai, jogi, és pénzügyi-gazdasági 
szempontból megfelel a felhívás és a dokumentáció feltételeinek, ezért az ajánlat 
érvényes. 

• A Közbeszerzési eljárásban a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot (nettó ár: 
39.801.576 Ft + áfa) benyújtó BOLTÍV-BAU Kft. ajánlattevő minősül a nyertes 
ajánlattevőnek. Döntéshozó feljogosítja Ajánlatkérő törvényes képviselőjét, hogy a 
vállalkozási szerződést a BOLTÍV-BAU Kft. Ajánlattevővel kösse meg.  

Ajánlatkérő felhatalmazza a közbeszerzési eljárást lefolytató dr. Pálinkás Ügyvédi Iroda 
közbeszerzési szakértőjét, Dr. Pálinkás Csilla ügyvédet, hogy a közbeszerzési eljárásban a 
fent meghozott döntéseknek, és lefolytatott bírálatnak megfelelő tartalommal készítsen 
írásbeli összegezést, és azt minden ajánlattevő részére küldje meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
2. Napirend    Szociális étkezés – szakmai program módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény? 
Erről jut eszemben, hogy a konyhánk jeles minősítést kapott. Az ellenőr gratulált nekem, és azt mondta, hogy 
ilyen tálaló konyhát még Budapesten sem talál! 
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Hámori Imréné képviselő 
Kitől függ? A konyha vezetőjétől? Az én időmben is meg volt dicsérve a konyha. Gratulálunk Neki! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
Szociális étkezés szakmai program módosítását az előterjesztettek szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Szociális étkezés szakmai program módosítását, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

53/2018. (V.14.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tolmács Község Önkormányzata 
által szociális konyhaként nyújtott szociális étkeztetés szolgáltatás szakmai programját az 
előterjesztettek szerint, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyja és 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal, folyamatos 
Felelős: polgármester  

 
 
 
3. Napirend   Támogatás iránti kérelem (Medicopter Alapítvány) 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok a kérelmet és az előterjesztést. A költségvetésben 500.000 Ft lett betervezve ilyen támogatásokra, és 
mostanra maradt belőle 80.000 Ft. Egyszer már adtunk nekik. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ezek azok, akik most is itt voltak az utcánkba? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Döntsünk úgy, hogy most nem tudunk adni? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én azt tartom tolakodónak, hogy konkrétan beleírták, hogy a 800.000 Ft-os beszerzéshez az önkormányzattól 
200.000 Ft támogatást kérnek. Egy ilyen kis falutól ne kérjen ennyit! 
 
Torma Andrea jegyző 
Írhat bele kevesebb összeget is. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerintem 80.000 Ft maradt, adjunk nekik 20-at. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Fog még Nekik máskor is kelleni a támogatás másra! 
 
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 
előterjesztésben szereplő „B” határozati javaslatot, ami szerint az önkormányzat anyagi helyzete miatt most nem 
tudunk támogatást nyújtani, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Medicopter Alapítvány támogatás iránti kérelmét, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
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54/2018. (V.14.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány (1088 
Budapest, Rákóczi út 51.) a magyar légi mentők mentéshez szükséges elhasználódott 
eszközeinek és felszereléseinek megvásárlásának támogatására irányuló kérelmét 
megtárgyalta és úgy döntött, hogy a tervezett beszerzéshez pénzbeli támogatást - az 
önkormányzat szűkös anyagi helyzete miatt -  nem tud nyújtani.  
 
Határidő: kérelmező értesítése azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
5. Napirend   Beszámoló a Sportegyesület 2017. évi tevékenységéről és elszámolás a 2017. évi 

önkormányzati támogatással 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény, hozzászólás? 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
tolmácsi Sportegyesület 2017. évi beszámolóját és elszámolását, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Sportegyesület beszámolóját 2017. évi tevékenységéről és a 2017. évi 
önkormányzati támogatás elszámolását, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan 
meghozta a következő határozatot:  
 

55/2018. (V.14.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmács Sportegyesület 2017. 
évi sportegyesületi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
A képviselő-testület elfogadja a Sportegyesület 2017. évi gazdálkodásról és az 
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót és pénzügyi elszámolást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   - 

 
 
 
6. Napirend   Katasztrófavédelem Balassagyarmati Kirendeltsége és a Balassagyarmati Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi beszámolója 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény, hozzászólás? 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
katasztrófavédelem és a tűzoltóság beszámolóját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Katasztrófavédelem Balassagyarmati Kirendeltsége és a Balassagyarmati 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi beszámolóját, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúan meghozta a következő határozatot:  
 

56/2018. (V.14.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Balassagyarmati 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:  - 

 
 
 
7. Napirend   Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 

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

57/2018. (V.14.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta és 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    - 

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

58/2018. (V.14.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 
szociális ellátásairól szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    - 

 
 
 
9. Napirend   Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Emlékeztek rá, hogy próbaként felszereltettünk 3 db led lámpát a közvilágítási lámpaoszlopra. Felhívott a 
forgalmazó, hogy mikor jöhet érte, vagy ha kell, megvehetjük.  
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Dudás Gergely alpolgármester 
Én megvenném! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az bruttó 200.000 Ft! Az ÉMÁSZ három led miatt nem fogja visszavenni a közvilágításra leszámlázott 
teljesítményt. Fizetnünk kell a felrakásért is és a leszedésért, de az akkor sem 200.000 Ft. Különben valóban 
nagyon jó, ha az egész faluban kicseréltetnénk, csak a felébe kerülne a közvilágítás. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Még annyiba sem! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Majd pályázunk, aztán lesz! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az a baj, hogy erre nem várható pályázat. Az én véleményem, hogy szereljük le. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester javaslatát, és a három darab led közvilágítási izzó 
leszereltetése mellett döntött. 
 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Engem a hulladékszállítási díjjal kapcsolatban kérdezgetnek, hogy a hivatalban nem tudnak-e róla valamit? Az 
idén még nem számláztak! Ami eddig rendezve van, az a tavalyi év vége. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Így van. Keresse mindenki a közszolgáltatót, mi nem tudunk róla többet, mint bárki más! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ehhez kapcsolódóan a lomtalanításról tudunk valamit? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Még tárgyalás alatt van. Nem hiszem, hogy lesz, de én azt javasoltam a levelezésünkben és a vezetésnek is, hogy 
hívjunk össze egy taggyűlést. Május 30-ára össze is hívták a közgyűlést, de érdekes módon nincs a napirendek 
között a lomtalanítás, de biztos, hogy sokan fognak ezzel kapcsolatban kérdéseket föltenni. Rétságon elfogadták, 
hogy most idén nem lesz. Egyébként nem a Zöld Híd hibája, az uniós pénzek nem úgy jönnek be, ahogy kellene! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Rétságon kijelöltek valami udvart a lomtalanításra! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én Rétságról tudtam meg, hogy megnyílik ez a hulladékudvar. Fölhívtam a Zöld Hidat, és azt mondták, hogy 
egyelőre megnyitják a rétságiaknak, de minden környező településről vihetnek oda. A későbbiekben fognak 
értesítést küldeni, hogy melyik napon melyik településről. A lomtalanítás elmaradásáról küldtek tájékoztatót, 
hogy miért marad el, de hát ez a lakosságot nem érdekli, hogy nincs elég autójuk. Miért pont a választások utáni 
lomtalanítás marad el? A januári, februári miért nem maradt el? Részemről politikai „szaga” is van ennek! Ezt 
meg is írtam Nekik. A május 30-ai taggyűlésen a napirendek végén van egyebek, abban szerintem ezt sokan föl 
fogják hozni! Szendehely úgy akarta megoldani, hogy a régi szemétszállítótól megrendelte a konténereket, 
megcsinálták a lomtalanítást, elvitette Nógrádmarcalba, és le akarja számlázni a Zöld Hídnak, de szerintem ezt 
nem teheti meg. Bánkon is tudomásul vették, hogy nem lesz lomtalanítás. Megvárom a társulási ülés, és utána 
kiértesítjük a lakosságot a fejleményekről. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Többen jelezték, és én is tapasztaltam, hogy tele volt a kukám, és egy zacskóval tettem még a tetejére. Be tudtam 
csukni a tetejét, de nem teljesen. A szállító fogta, lehajította a zacskót! Mi a különbség a rétsági zöld autó és a mi 
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sárga autónk között? Mert Rétságon minden kuka tetején ott volt a zsák, sőt mellette is, és mikor jöttem 
visszafelé, egyetlen egy zsák nem volt, ott elviszik! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem az autón múlik, hanem az emberen! Tegyél bejelentést! Megmondom mit fognak mondani: azért van a 
többlethulladék zsák, amit 465 Ft-ért lehet venni, hogy a többlethulladékot ebbe kell rakni, és abban elviszik. 
Egyébként meg szerintem az emberen múlik! Egyébként ki volt nekik adva, hogy többlethulladékot csak 
többlethulladék zsákban lehet elvinni! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Étem! Jó! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A hivatalban lehet kapni többlethulladékos zsákot. 
 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nyugdíjas klubtag vagyok, most voltam velük fürödni, akkor megkért a klub vezetője, hogy szeretnék szépíteni a 
klub épületét, ehhez kérnének 20 db járólapot az önkormányzat készletéből. Ahol bográcsozni szoktak, azt a 
területet raknák le. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Vihetik! Azt hittem, hogy azt szeretnénk, hogy vegyünk nekik virágot, mert most beszéltem velük, hogy jöjjenek 
majd virágot ültetni a ládáinkba valamelyik hétvégén. Még nem tudom mikor, de tervezek egy fűnyírós, virág 
ültetős szombatot.  
Május 26-án szombaton lesz egy EFOP-os előadás az egészségmegőrzésről, mindenféle mérésekkel egybekötve. 
Szóval a nyugdíjas klub viheti a 20 db járólapot. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez abból állna, hogy szeretném a kisteherautóval átvinni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerdán kell átvinni az óvodához egy hordót, akkor fölpakoljátok a lapokat is, és átviszitek.  
Van még valakinek „Egyebek”? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Még nekem is a lomtalanítás lett volna, de ezt már megbeszéltük. Azt látom én is, hogy politika is van benne. Az 
elhasználódott gépekre hivatkoznak, pedig pár éve indultak, és vadonat új gépeket vettek! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nagyon összetett a dolog! A gépek 5 éve éjjel-nappal három műszakban mennek. Gondolhatod, hogy 
elhasználódtak! A választások után mondták vissza a lomtalanítást, ezért gondolom, hogy van benne politika. 
Azt javasoltam nekik, hogy a következő gyűlésre hívják meg az összes országgyűlési képviselőt, hogy tudjunk 
lobbizni, hogy valamilyen úton adjanak pénzt, vagy nem tudom! Hogy meghívták-e őket, az ott el fog dőlni. 
Ha megnyílik a rétsági hulladékudvar, oda lehet majd vinni a lomokat. De ugye oda le kell vinni! 
 
 
További hozzászólás nem volt. 
A képviselő-testület a további napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 

Dudásné Rudnai Krisztina 
képviselő 


