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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

10/2018. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2018. május 31-én 9.00 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 
 Hámori Imréné képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
 Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető – 1. Napirend tárgyalása során 
 Jakus Szilvia IKSZT vezető 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszöntöm a képviselőket és a megjelenteket, 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 alpolgármester.  

A jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendet 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendeket 
tárgyalja: 
 
Napirend 
 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Hajnis Ferenc polgármester 
 
1. Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről 

Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének 
teljesítéséről 
Belső ellenőrzési éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Iskolakezdési támogatás 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

3. Helyi értéktár 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

4. Egyebek 
 

 
 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tegnap voltam a Zöld Híd ülésen. Beszámolók elfogadása, egyebek. Nagy vitát váltott ki a lomtalanítással 
kapcsolatos problémák. Elmondták, hogy miért nem tudják megcsinálni a lomtalanítást. Én is kértem szót, és 
elmondtam a véleményem, hogy ezt látni kellett volna már 2017-ben! Ezt már tavaly évvégén látni kellett volna, 
hogy nem tudnak majd járműveket biztosítani. Most már minden települést a Zöld Híd lát el a környezetünkbe. 
És azt miért volt, hogy 1-2 településen megtörtént a lomtalanítás? Ebben igazat adott nekem az ügyvezető úr, 
hogy ő hibázott! Nem kellett volna sehol megcsinálni! Elmondta, hogy rajtunk csattan az ostor – 
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polgármestereket -, mert van, ahol megvolt, akkor másutt miért nincs?! Sajnos politikát is bele vittek, de nem 
kellett volna személyeskedni! Ki is kérte magának a Gémesi úr! Ebbe igaza volt! Egy fiatal polgármester nagyon 
kikelt magából, neki ment az elnökségnek, utána pedig fölállt és elment! Meg sem várta Gémesi úr válaszát! A 
lényeg az, hogy nem lesz lomtalanítás! Huszon valahány gépet kell nekik beszerezni, és az állam nem úgy adja a 
pénzeket, ahogy kellene. Javasoltam az elnök úrnak, hogy hívjuk meg az ülésre azokat a képviselőket, akik most 
bekerültek a parlamentbe. Ez meg fog történni jövő hét csütörtökön, ahol mindenki elmondja a véleményét, hogy 
érezzék a hangsúlyt! Az is kiderült, hogy van egy országos képviselő, akinek szava nem lesz ehhez! Van kettő 
államtitkár is, akiknek fel kellene ezt vállalni! Elég nagy befolyásuk van a kormánynál. Ha megvan a pénz az 
autókra, még onnan is 9 hónap, amire forgalomba tudnak állni. Sajnos létszámhiánnyal is küzdenek, mint 
minden vállalkozás. Egymástól csábítják el az embereket! Volt, aki kikelt magából, hogy hogyan lehet 1 
milliárdos a személyi juttatás. Nem volt tisztába a dolgokkal. Elmondták, hogy nagyon meg kell fizetni az 
embereket most, mert napi 13 ezer forintot fizetnek Budapesten egy segédmunkásnak és ezek az emberek 
elmennek oda! Muszáj megfizetni az embereiket! És még így is létszámhiány van! Egy kezdő sofőrnek bruttó 
260.000 Ft-ot tudnak adni. És az majdhogy nem semmi! Megnyílt a rétsági hulladék udvar, és ez megoldást 
jelentene a lomtalanításra. Azt mondták, hogy jövő hét közepéig szeretnének tájékoztatni minket, hogy melyik 
település mikor vihet hulladékot, lomot. 25 km-es körzetből tud majd fogadni. Arra viszont nagyon felhívták a 
figyelmünket, hogy attól óvakodjunk, hogy az önkormányzati autó gyűjtse össze a lomokat, mert ezt nem 
tehetjük meg! Borzasztó jogszabályi és egészségügyi szigor vonatkozik erre! Mondott is egy példát, hogy 
beviszünk egy akkumulátort és ha az felrobban az önkormányzat kell fizetni érte. Egyet lehet tenni, ha valaki 
idősebb nem tudja levinni és megbíz valakit, akkor is egy családtagnak ott kell, hogy legyen, mert máskülönben 
nem veszik át! Viszont ott nézik, hogy kinek van tartozása, kinek nincs! Akinek tartozása van, annak nem 
engedik bevinni! Sajnos ezzel azt érjük el, hogy az erdők tele lesznek megint szeméttel! 
 
Hámori Imréné képviselő 
A múltkor járt az a behajtó hölgy, nem mutatott igazolványt. Azt nem tudom, hogy csekket miért nem küldenek? 
Már egy jóideje nem fizettünk megint! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az nem a Zöld Hídtól járt! Utána fognak járni, és erről is értesíteni fognak minket! 
 
Torma Andrea jegyző 
Én megkérdeztem már, hogy ki az, aki illetékes nálunk!  
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen, Zsuzsi mondta. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De az érintett személyek nem tudtak róla! A Zöld Híd küldjön ki legalább egy értesítést! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én rögtön megkerestem a befizetési csekkeket, és kéznél lesz, ha legközelebb jönnek! 
 
Torma Andrea jegyző 
Azt tudni kell, hogy nem kötelező náluk fizetni, csak lehetőség! Eldönthetem, hogy én pedig már nem fogok egy 
idegennek fizetni készpénzben ott a házam előtt!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Föl is vetődött, hogy a rendőrség mindig arról tájékoztatja a lakosságot, hogy akárkit ne engedjünk be a 
házunkba, és lehetőleg pénzt ne adjunk!  
A hulladékgazdálkodás területén elindult egy katyvasz, és ez nem csak a Zöld Hídnál van, hanem mindenütt. Ha 
ott lesznek az országgyűlési képviselők többen fel fognak szólalni, és kérjük, hogy tegyenek egy kis rendet ezen 
a területen! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Valahol olvastam, hogy a hulladékudvarba nem is lehet minden féle hulladékot vinni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mindent vihetsz, de a sittért fizetni kell, és nem is keveset! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
10.000 Ft/m3! 
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Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Autóról négy gumit! Vannak korlátok! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Addig nem lehet oda vinnünk, amíg nem kapunk róla tájékoztatást. Ha lesz valami változás a lakosságot ki 
fogjuk értesíteni. A lomtalanításból ott volt nagyobb probléma, ahol már kihirdették a lakosságnak, és lefujták! 
Mi nem értesítettük ki a lakosságot. 
A borházat május 31-ig be kellett fejeznünk. A pénzügyi kiegyenlítés is megtörtént, még az elszámolás van 
hátra. 
A kastélynál megkezdődtek a felújítási munkák. 
Az iskola-óvoda felújítása van még hátra, a kivitelező már egyeztetett az intézményvezetővel és az óvoda belső 
munkálataival fognak kezdeni, hogy megtudják majd csinálni a takarítást, mert ezen problémáztak. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Annak idején is meg tudtuk oldani a nagytakarítást, meg tudják most is! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Így van! Oldják meg. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A szülőktől is kérhetnek segítséget. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, ezt Zsófi is hallotta. Ha nincs több hozzászólás folytassuk a napirendekkel. 
 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend   Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről 

Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének 
teljesítéséről 
Belső ellenőrzési éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést! Kérdés, vélemény? Minden tökéletes, minden jó! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Megvagyunk elégedve. 
 
 
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 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendelet tervezetet az 
előterjesztettek szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő 
rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2018. (V.31.) 
önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Most a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját kell elfogadnunk. 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 a 
közös hivatal költségvetési beszámolóját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről 
szóló beszámolót, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

64/2018. (V.31.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
A képviselő-testület a költségvetés 2017. évi teljesítését 42.301 ezer Ft bevétellel, ezen 
belül: 

a) Finanszírozási bevétel   42.301 ezer Ft 
bevétellel jóváhagyja. 
 
A költségvetés 2017. évi teljesítését 41.709 ezer Ft kiadással, ezen belül: 

a) Személyi jellegű kiadás   32.582 ezer Ft, 
b) Munkaadókat terhelő járulékok    7.373 ezer Ft, 
c) Dologi kiadások      1.754 ezer Ft, 

kiadással jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  - 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Belső ellenőrzési jelentés. 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 a 
2017. évi belső ellenőrzési jelentést, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Belső ellenőrzési éves összefoglaló ellenőrzési jelentést, és 4 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

65/2018. (V.31.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Danubius Expert Audit Kft. 
belső ellenőrei által elkészített „Éves ellenőrzési jelentés Tolmács Község Önkormányzata 
2017. évben elvégzett belső ellenőrzésről” szóló jelentést elfogadja és tudomásul veszi.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lehetőségekhez mérten 
törekedjen az intézkedési javaslatban foglalt intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető elköszönt, és távozott a testületi ülésről. 
 
 
 
2. Napirend   Iskolakezdési támogatás 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Láttátok, hogy ugyan azok vannak beállítva, ami tavaly is volt. 
 
Hámori Imréné képviselő 
És ezt tudjuk is vállalni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Benne van a költségvetésbe, természetesen! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez így teljesíthető. Ha tavaly teljesítettük, az idén is lehet! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az idei büdzsé nagyon szűkös a pályázatok miatt, de szerintem elfogadható. 
 
 
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 
határozati javaslattal, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az iskolakezdési támogatást, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

66/2018. (V.31.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében az egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás együttes 
előirányzatán belül fedezetet biztosít az óvodáztatási-, és iskoláztatási támogatás kiadásaira. 
A képviselő-testület a Tolmács községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
és életvitelszerűen Tolmács településen élő óvodás, valamint az általános iskolai és 
középiskolai oktatási intézmény nappali tagozatán tanulói jogviszonyban állók szülei, 
illetve eltartói részére az óvoda-, és iskolakezdéssel kapcsolatos kiadások enyhítésére 
egyszeri rendkívüli támogatást nyújt a következők szerint:  

− óvodás gyermeket nevelő szülő részére gyermekenként egyszeri 4.000 Ft; 
− az általános iskolai oktatásban részt vevő tanulót nevelő szülő vagy eltartó 
részére gyermekenként egyszeri 6.000 Ft; 
− szak-és középiskola nappali tagozatos oktatásában részt vevő tanulót nevelő 
szülő vagy eltartó részére gyermekenként egyszeri 8.000 Ft 

rendkívüli támogatást nyújt.  
 
Az óvoda- és iskolakezdéshez nyújtott támogatást 2018. szeptember 30-ig lehet kérelmezni 
az önkormányzati hivatalban, a tanulói jogviszony igazolásával. A megállapított támogatás 
2018. október 31-ig kerül kifizetésre az Önkormányzat pénztárában. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatással kapcsolatos hatáskör 
gyakorlására, valamint a támogatás kifizetésére. 
 

Határidő:  2018. október 31.  
Felelős: polgármester 

 
 
 
3. Napirend   Helyi értéktár 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Végh József készítette el, láttátok! Sok minden benne van. Kérdés, vélemény? 
 
 
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 a 
kidolgozott helyi értéktárat, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Helyi értéktárat, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

67/2018. (V.31.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi értékekkel, az 
előterjesztettek szerinti tartalommal elfogadja Tolmács Község helyi értéktárát: 

 Épített örökség értékei:  
• Római katolikus templom 
• Szentiványi-kastély 
• Johannita kolostor emlékhely érték 
• Szentiványi obeliszk emlékmű 
• I. világháborús emlékmű 
• Képoszlop Nepomuki Szent János szobrával 
• Szentháromság szobor 
• Emléktáblák: Kovács Géza emléktábla a plébánia falán, Kovács Géza emléktábla a 

templomban, II. világháború emléktáblája, Flórián Endre emléktábla, Trianon 
emléktábla 

• Feszületek 
• Temető nevezetes sírjai: Kovács Géza Atya sírja, Flórián család sírkertje, Edvi Illés 

család síremléke, Fáy család síremléke, Herzfeld család síremléke, Dr. Kleszits 
Tódor lugosi kórházigazgató síremléke 

• Zsidó temető sírjai 
• Régi sírkövek sora 
• Tolmácsi pincék 
• Borház 
• Ravatalozó előtetője harangtoronnyal 
• Harangjáték a főtéren 
 Kulturális örökség értékei: 

• Falu őstörténetének legendája 
• Kovács Géza könyve 
• Végh József – Zomborka Márta könyve 
• Helytörténeti sétapark 
• Helytörténeti kiállítás 
 Természeti örökség értékei: 

• Tolmácsi horgásztó 
• Homokbánya 
 Gasztronómiai értékek: 

• Túrós lepény 
• Savanyú bableves. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
4. Napirend   Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az alapítványunk elnöke Szombati Erika lemondott május 31-el. A képviselő-testületnek van arra jogköre, hogy 
alapítványi elnököt és kuratóriumi tagot válasszon. Módosítanunk kell az alapító okiratot és azt megküldeni 
Bódis ügyvéd úrnak, aki intézi a bíróságnál az átvezetést. Nagyon nehéz olyan embert találni, aki elvállalja az 
elnöki tisztséget. A mostani titkár – Bornemisza Sándorné – elvállalná, de a titkári teendőket nem csinálja 
tovább. Titkárnak Balogné Havai Nikolettát javasolta. Beszéltem Nikivel, elvállalja, de akkor kell egy új 
kuratóriumi tagot is választani. Megkérdeztem Viczián Anitát, hogy vállalná-e, és elvállalta. Vélemény, vagy 
más javaslat? 
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Hámori Imréné képviselő 
Szerintem ők megfelelő személyek, és ha önként elvállalták, akkor reméljük tartós lesz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szigorú szabályai vannak, hogy ki lehet kuratóriumi tag. Testületi tag nem lehet, sőt még rokona sem, vagy is 
tag lehet, csak elnök nem! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen, mert én tag vagyok. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor összefoglalva: a Közalapítvány képviselője, elnöke Bornemisza Sándorné, a Közalapítvány 
kuratóriumának titkára Balogné Havai Nikoletta, a kuratórium további tagjai: Hajnis Károly, Hámori Imréné, 
Viczián Anita lenne a módosítás szerint. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én elfogadom a javaslatot! 
 
 
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 
imént elhangzott javaslat szerint az alapítvány alapító okiratának módosítását, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az alapítvány alapító okiratának módosítását, és 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

68/2018. (V.31.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Tolmács Kultúrájáért és 
Sportjáért Közalapítványt (továbbiakban: Tolmácsért Közalapítvány) alapító Tolmács 
Község Önkormányzata nevében tudomásul veszi Szombati Erika elnök kuratóriumi 
tisztségéről és tagságáról történő lemondását.  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Tolmácsért 
Közalapítvány kuratóriumának személyi összetételéből fakadóan módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt előterjesztett alapító okiratát, miszerint a Közalapítvány kuratóriumának 
elnöke és egyben a Közalapítvány képviselője Bornemisza Sándorné, a Közalapítvány 
kuratóriumának titkára Balogné Havai Nikoletta, a kuratórium további tagjai: Hajnis 
Károly, Hámori Imréné, Viczián Anita. 
Az Alapító Okirat egyéb tekintetben nem változik. 
A képviselő-testület megbízza Dr. Bódis Pál ügyvédet az alapító okirat módosításából 
fakadó feladatok ellátására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Zarándok út forgalom lassítójának terveit átküldtem nektek e-mail-ban miután megkaptam. Nem tudom, hogy 
ránéztetek-e ezekre a tervekre? Ami be van tervezve a Zarándok út 24. szám elé küszöb kiváltható korongokkal. 
A tervező két változatot küldött, az egyik az épített, de ennek eszméletlen magas a költsége! A másik – nevezzük 
mobil küszöbnek – is jóval drágább, mint ezek a korongok. Azt szeretném a tervezővel megbeszélni, hogy mit 
szólna ahhoz, hogy korongokat helyeznénk el mindenhova, mert ez volna a legolcsóbb megoldás. Még nem 
hívott vissza. Szerintem az egész beruházás a táblákkal együtt 800.000 Ft-ból meglenne, sőt ebbe még a hiányzó 
táblák pótlása is beleférne, amit az alpolgármester úr összeírt. Ha a testület azt mondja, hogy mehet, akkor én 
Vácon meg is rendelném, és eleget tettünk a Zarándok úton élők kérésének. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
És ez a célnak ugyanúgy megfelelne? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Középen már úgy volt tervezve, e-mail-ban azt írta a tervező, hogy kiváltható. Nem csak bukkan, hanem 
oldalra is megdobja a kocsit.  
 
Dósa Istvánné képviselő 
Azért ez jóval olcsóbb, mint a másik! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Sokan most már körbe fognak járni Rétságra, az biztos. A Zarándok útiak viszont mindig át kell, hogy 
menjenek majd a lassítókon. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Ezt szerették volna! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ők kérték. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Már kérdezték, hogy mi van vele, mert megígértük, hogy elkészül. Mondtam, hogy folyamatban van az ügy.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, meg lesz csinálva. Megrendelem, és csináljuk! Van még egy nagyon fontos dolog: a viziközmű társulás 
megszűntetése. Sokáig nem kaptunk semmit, és írtunk egy levelet az ügyvédnőnek – aki intézte a megszűnést -az 
alpolgármester is aláírta – mint a társulás elnöke – és arra sem érkezett válasz. Felhívtam az ügyvédnőt, mondott 
nekem telefonba dolgokat, mondtam neki, hogy ezt legyen szíves írja le e-mail-ban. Meg is érkezett a levele – 
nem ezt írta le -, de elismerte, hogy az ő hibája, és ő fog kapni egy büntetés a bíróságtól. Felolvasom a levelét: 
„Tisztelt Polgármester Úr! A Tolmácsi Viziközmű-társulás végelszámolás ügyében küldött megkeresésére 
ezúton tájékoztatom, hogy szerencsés a megkeresés, mivel így az iratok áttekintése során észleltem, hogy az 
elektronikus iratnak technikai hibája van (az informatikus szerint a mérete túl nagy). Mivel én a technikai 
dolgokhoz nem értek az informatikus javítja ki a hibát, ezt legkésőbb hétfőre ígérte. Ez a közzétételhez kell, ami 
azt jelenti, hogy a 90 nap közzététel után, ha nincs hitelezői igénybejelentés, és a nyufig és a nav kiadja az 
igazolásokat, akkor be lehet fejezni a végelszámolást.  
A végelszámolás befejezéséhez már most jelzem, hogy a közgyűlést össze kell majd hívni, mivel a zárómérleget 
ismertetni kell, azt el kell fogadni és a közgyűlés hívja vissza a végelszámolót. Üdvözlettel: dr. Harmos 
Viktória” Most várjuk, hogy mit fog küldeni a cégbíróság, csak tudjatok róla, hogy miért áll a dolog. Én már 
sokaltam, hogy még mindig semmi nem történik! Hát nem lett sehova küldve! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Fizetősebb ügyekkel foglalkozott. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Még egy dolog van, amit el kell mondjak! A múltkor beszéltünk a led lámpákról, hogy nem kellene 
megtartanunk. Megírtam a forgalmazónak, és ezt a választ kaptam rá: „Tisztelt Polgármester Úr! Tájékoztatni 
szeretném, hogy a három darab felszerelt lámpa ára 144.600 Ft + ÁFA.” 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Féláron megkapnánk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
„Amennyiben a lámpák megtartásának csak anyagi oka van, de a polgármester úr úgy látja, hogy 2019-ban van 
rá esély Tolmács világításfejlesztés keretein belül további lámpák felszerelésére, úgy fel szeretném kínálni annak 
a lehetőségét, hogy a három lámpát csak 2019. elején kelljen kifizetni. Mellékelten küldöm az árlistát. Remélem, 
hogy polgármester úr és a testület is élni fog a felkínált lehetőséggel.” A lényeg az, hogy ha most leszereljük – a 
föl és leszerelést egy vállalkozóval csináltatjuk – 4.000 Ft-ért vállalja a szerelését egy lámpának, tehát a föl és 
leszerelés 24.000 Ft + ÁFA. A fölszerelést már ki kell fizetni 12.000 Ft + ÁFA. Most 144.600 Ft + ÁFA áron 
megvegyük és maradjon fölszerelve, vagy ne maradjon? 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Maradjon! Majd jövőre kifizetjük. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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Spórolni azt nem fogunk tudni vele, mert átalányt fizetünk az ÉMÁSZ felé. Nem tudjuk érvényesíteni három 
darab után a közvilágítás árának csökkenését. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem baj, akkor meglátjuk, hogy égnek-e egy évig! 
 
Torma Andrea jegyző 
Nem azt írta, hogy csak akkor van lehetőség jövőre kifizetni, ha korszerűsíteni akarunk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De azt nem írta, hogy kitől kell beszerezni. Azt írja, hogy „Tolmács világításfejlesztés keretein belül további 
lámpák felszerelésére, úgy fel szeretném kínálni annak a lehetőségét, hogy a három lámpát csak 2019. elején 
kelljen kifizetni.” 
 
Torma Andrea jegyző 
Ott van, hogy „világításfejlesztés keretein belül további lámpák felszerelésére”! Tehát, ha még beszerzünk tőle 
többet! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem máshol is beszerezhetjük, higgyétek el! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem, nem! 
 
Torma Andrea jegyző 
Én nem úgy értelmezem! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Tervezni lehet a fejlesztést, aztán vagy összejön, vagy nem. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azon a véleményen vagyok, hogy szereltessük le! Kipróbáltuk, már tudjuk hogyan világít. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Modern lámpatest, nagyon keveset fogyaszt. Azt nem lehet előre kalkulálni, hogy hány év alatt hozza be az árát. 
Ezeknek is van 10-20 ezer üzemórájuk, és ki-e bírja azt az időt egyáltalán? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A templomban mikor volt az átadás? 2014-ben? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
És már van benne beteg égő! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Már kettő.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Most egy évig lesz, vagy nem lesz ez a cég, azt sem lehet tudni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szereltessük le! Ingyen ide hozta, vigye vissza. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem élünk a lehetőséggel, így van! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Élnénk vele, csak drága! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor megírom neki, hogy köszönjük szépen nem kérjük a lámpákat. A fel és leszerelését kifizetjük a 24.000 
Ft + ÁFA-t. Oké! 
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Volt a falutakarítás, és kértem a sportelnököt, hogy mozgósítsa a sportolókat. Két sportolónak én szóltam, a 
harmadik maga az elnök volt, a többi sportoló a füle botját nem mozdította! Volt egy pár nagyszájú a 
sportgyűlésen, azok nem aktivizálták magukat a társadalmi munkában! A többi társadalmi munkásban felmerült, 
hogy a buszt ingyen megkapják, a benzint ingyen kapják a fűnyíráshoz! Jövőre a testület elgondolkodik rajta, 
hogy mi legyen. Ezt tájékoztató jelleggel mondtam. Van még valakinek „Egyebek”? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tegnap megszólított az tanárnő, hogy jólenne a papírhulladékot lehordani Rétságra. Kérdeztem, hogy mikorra? 
Hát azonnal. Vittem a kisteherautót, segítséget nem tudtam vinni, mert a jelenlegi egy emberünk a temetőbe 
vágja a füvet, mert az is sürgős! Kértem, hogy valaki segítsen. Öt nyolcadikos gyereket kaptam, a teljesítményük 
megbecsülendő volt! Leszállítottuk a papírhulladékot Rétságra, lemázsáltuk, behurcoltuk a konténerbe. Három 
fuvar volt, ami megközelítette a 18 mázsát. Aki átvette tőlünk, az kifejtette a véleményét, hogy ez nem 
papírhulladék, ebbe minden féle szemét van! Mondtam neki, hogy nekem közöm nincs hozzá, én csak 
szállítottam! Mondta, hogy akkor majd ő az iskola felé jelzi, hogy ez nem mind papírhulladék! A lényege az, 
hogy ilyen hulladékot nem vesznek át többet! Még döglött állat is volt kartondobozba becsomagolva közte! Ha 
még egyszer lesz papírgyűjtés Tolmácson valaki legyen ott, aki átveszi, ellenőrzi! 8 Ft-ot kapnak a gyerekek 
kilónként a papírhulladékért, ezért kb. 16.000 Ft-ot fognak kapni. Ez hosszútávon nem kifizetődő. Rétságról 
Tolmácsra egy fuvaros 5.000 Ft-ot kér, én három fuvart vittem.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt nem mi szedtük össze önkormányzat! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én csak itt elmondtam a véleményem, tudom, hogy nem mi szedtük, az iskola szedte! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Engem hívott föl az iskolaigazgatónő, hogy a tolmácsi iskolába van egy csomó papír, amit ki kellene válogatni. 
Mondtam neki, hogy ne haragudjon, de nincs rá emberünk, aki van az füvet vág! Ide küldött három rétsági 
közmunkást, és kérte, hogy nyissuk ki azt a raktárt, ahol a papír van, illetve még egy vashordót adjunk nekik, 
amibe kiválogatják, ami nem papír. Átválogatták, megcsinálták. Mondtam neki, hogy a fuvarba tudunk segíteni, 
de arra kértem őt, hogy a tanárnő egyeztessen a sofőrrel, hogy mikor tud menni! Két napot jelölt meg, mondtam 
neki, hogy döntse el melyik napon legyen. Akkor tegnapra jelölte ki végül. Levitted te, mert Pista szabadságon 
volt, de hogy mit szedtek össze azt én nem tudom! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azért remélem, hogy a nevelőtestületen belül megbeszélik, hogy ha papírt gyűjtenek, akkor az hulladékpapír 
legyen ne minden féle szemét! Igazából a java kartondobozokba volt bepakolva, és hogy mi volt benne ki tudja! 
Az a lényeg, hogy valaki ott legyen a papír átvételnél, hogy ellenőrizni tudja valóban csak papír! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó. Van valakinek még egyebek? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Régen beszéltünk már a csatornázásról. Van valami változás? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Semmi. Az új kormány most alakult meg, szerintem ez őszre lesz a kormány elé terjesztve, ha fölkerülünk az 
agglomerációs listára biztosan értesítenek. Az, hogy mikor valósul meg a beruházás az nem rajtunk, hanem a 
kormányon fog múlni! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Reméljük, hogy támogatják! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A lényeg az, hogy rákerüljünk a agglomerációs listára! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Értem, jó! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Jegyző asszonytól szeretném megkérdezni, hogy hallottál valamit a fával fűtők 12.000 Ft-os támogatásáról?  
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Torma Andrea jegyző 
Nem!  
 
Dósa Istvánné képviselő 
Semmit? 
 
Torma Andrea jegyző 
Nem!  
 
Dósa Istvánné képviselő 
Tegnap azt mondták nekem, hogy Nőtincsen június 15-ig kell az igényt beadni, és mindenki megkapja. Az 
önkormányzathoz kell beadni az igényt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én sem tudok róla! Nyugodtan lehet mondani, hogy semmit nem tudunk róla! 
 
Torma Andrea jegyző 
Kaptunk plusz szoc. tüzifára pénzt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ennyi! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Szóval a 12.000 Ft támogatás nem lesz! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Jó. 
 
 
 
A képviselő-testület a további napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta. 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 

Dudás Gergely 
alpolgármester 


