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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

11/2018. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2018. július 3-án 16.00 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 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszöntöm a képviselőket, megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitom. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Dósa Istvánné képviselőt.  

A jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendeket 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendeket 
tárgyalja: 
 
Napirend 
 
1. 0133/25 helyrajzi számú földterület értékesítése 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Útfelújításra érkezett ajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

3. Nyugat - Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

 
 
1. Napirend   0133/25 helyrajzi számú földterület értékesítése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A testület döntése szerint megosztásra került az ipari terület, és meghirdettük eladásra. A vételi ajánlattételi 
felhívásunkra egy ajánlat érkezett, Dr. Szetei Iván nyújtotta be. Láttátok, ki lett küldve az anyaggal, a 
felhívásban szereplő 4.000.000 Ft-os vételárat ajánlotta fel a földterületért. Kérdés, vélemény, hozzászólás? 
Mivel más ajánlat nem érkezett, javaslom a terület részére történő értékesítését. 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja Dr. 
Szetei Iván 0133/25 helyrajzi számú területre vonatkozó 4.000.000 Ft-os vételi ajánlatát, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a 0133/25 helyrajzi számú földterület értékesítését, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
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69/2018. (VII.3.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat által közzétett, 
az Önkormányzat tulajdonát képező Tolmács 0133/25 helyrajzi számú 1 ha 0446 m2 
területű beruházási célterület ingatlanra vonatkozó vételi ajánlattételi felhívásra dr. Szetei 
Iván tolmácsi lakos ajánlattevő által benyújtott vételi ajánlatot elfogadja, és Tolmács 
Község Önkormányzata mint eladó eladja a 0133/25 helyrajzi számú ingatlant dr. Szetei 
Iván tolmácsi lakos vevő részére, 4.000.000 Ft, azaz négymillió forint áron. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 0133/25 helyrajzi számú ingatlan 
adásvételére vonatkozó, e határozatnak megfelelő tartalmú adásvételi szerződés, valamint 
az adásvételhez kapcsolódó jognyilatkozatok aláírására.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
 
2. Napirend   Útfelújításra érkezett ajánlatok elbírálása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megkaptátok az anyagot, láttátok az árajánlatokat. Mi legyen? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Bogdán Krisztián árajánlata a legkedvezőbb, már dolgozott is nekünk, meg voltunk vele elégedve. Javaslom, 
hogy fogadjuk el ezt az ajánlatot, és csináljuk meg az útfelújítást! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem is! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy 
a Sziluska és Sport utca felújítását, valamint a belterületi útjaink kátyúzását Bogdán Krisztián vállalkozó a 
benyújtott árajánlata szerint elvégezze, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az útfelújításra érkezett ajánlatokat, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

70/2018. (VII.3.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Sziluska és a Sport utca 
felújítására, valamint a belterületi utak kátyúzására beérkezett ajánlatok közül a 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Bogdán Krisztián egyéni vállalkozó (2623 Kismaros, Őz 
u. 2.) Sziluska és Sport utca kiépítésére, és a belterületi utak kátyúzására vonatkozó 
munkavégzésre, mindösszesen 10.448.500 Ft + áfa (összesen 13.269.595 Ft) összegű 
ajánlatát elfogadja. 
A képviselő-testület az útfelújítási munka pénzügyi fedezetét az önkormányzat 2018. évi 
költségvetése terhére saját forrásból biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza és megbízza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlatot 
adó Bogdán Krisztián egyéni vállalkozóval a Tolmács Sziluska és Sport utca felújítására, 
valamint a tolmácsi belterületi utak kátyúzására benyújtott ajánlat szerinti felújítására 
vonatkozó szerződést megkösse, és az útfelújítási munka elvégzése érdekében a szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:    polgármester 
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3. Napirend   Nyugat - Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Megállapodás 
módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztésben, hogy az ÁSZ, illetve a Nógrád Megyei Kormányhivatal Gyámhivatala javaslatára 
a társulási megállapodás néhány pontját módosítani szükséges. Erről már tárgyalt a Társulási Tanács és a 
módosítást elfogadta, viszont a társulási megállapodás érvényes módosításához a tag önkormányzatoknak is el 
kell fogadni a módosítást. Az ÁSZ a belső ellenőrzés hiányát jelezte, ezért szükséges módosítani a társulási 
megállapodást. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e? 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
Nyugat - Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálat előterjesztett társulási megállapodás módosítását, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Nyugat - Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálat társulási megállapodás 
módosítását, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

71/2018. (VII.3.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő- testülete elfogadja és jóváhagyja a 
Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás előterjesztett, 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás módosítást. 
 
Határidő: 2019.  január 1. 
Felelős:    polgármester 

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

 
 
 

Dósa Istvánné 
képviselő 


