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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

13/2018. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2018. szeptember 28-án 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 
 Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
 Torma Andrea jegyző 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszöntöm a képviselőket, megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 4 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 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 

 
Hajnis Ferenc polgármester 
A napirendekkel kapcsolatban javaslom, hogy a meghívóban 4. napirendként szereplő környezetvédelmi nap 
megbeszélését vegyük le a napirendek közül, mivel a környezetvédelmi napon már túl vagyunk. 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendeket 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendeket 
tárgyalja: 
 
Napirend 
 
Napirend előtt: 
 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Hajnis Ferenc polgármester 
 
Napirendek: 
 
1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához történő csatlakozás 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

3. Idősek napjával kapcsolatos megbeszélés, előkészítés - szóbeli megbeszélés 
Előterjesztő: polgármester 

 
4. Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése, előkészítése – szóbeli megbeszélés 

Előterjesztő: polgármester 
 

5.  Egyebek 
 

 
 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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Az utóbbi ülésen azt kértétek tőlem, hogy a játszótér építéssel kapcsolatban kérdezzem meg a MÁV-ot és Fekete 
Csabát a földterülettel kapcsolatban. Fekete Csaba azt mondta, hogy szívesen eladja, akár az egész területet is, 
annyi pénzért, amennyiért ő vette. Ha jól emlékszem 4,5-5 millió környékén volt. 
A MÁV-nak írtunk egy levelet, hogy jelenleg hol tart az ügy. Ez már két éve húzódik. Rákérdeztünk az esetleges 
bérlés lehetőségére is, várjuk a választ. 
A jövő évi falunapra a Csík zenekarral megkötöttük az előszerződést, 1.400.000 Ft-ért jönnek el. Augusztus 1-ig 
kell kifizetnünk 700.000 Ft-ot, és a rendezvényt követő 8. napig a következő 700.000 Ft-ot. Elküldték a raidert, 
hogy mit kérnek, mi a technikai igényük, amit nekünk teljesíteni kell. Fölvettem a kapcsolatot egy 
rendezvényszervezető céggel, ők már hangosították a Csíkot, jóban is vannak. Erre is kaptam árajánlatot, de 
szeretném ezt is valamilyen pályázatból megoldani. Beadtuk a Börzsöny Térsége Egyesülethez a falunapi 
rendezvény pályázatot, és remélem a jövő évi költségvetés tervezéséig kiderül, megkapjuk-e.  
Az iskola-óvoda felújítással szeretnénk október végéig elszámolni. 
A kastélyhoz a nyílászárók meg vannak rendelve, de a kivitelező nem javasolja beépíteni a téli időszakra, addig 
sem áznának. A határidőt ki tudjuk tolni, de ezt még meglátjuk. 
 
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a Polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend    Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e valakinek kérdés, észrevétel, vélemény? Ha olyan kérdés lenne, amire nem tudok válaszolni, a Klári 
telefonon elérhető, és válaszol. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ekkora összeggel már rég óta nem rendelkezett a község! A pályázatokat és a tartalékot, mindent beleszámolva 
147 millió forint felújításunk van, és most a módosításból arra lehet következtetni, hogy a pénzügyeink nagyon 
jól alakulnak. Köszönetemet szeretném kifejezni Klárinak, hogy ilyen lelkiismeretesen összeállította a 
költségvetés módosítást! Aki végignézte a költségvetést, látta, hogy a gazdálkodás szűkös, mindenhova csak 
annyi van tervezve amennyi kell! Megköszönöm Klárinak a munkáját! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztés tartalmazza a közös önkormányzati hivatal költségvetésének módosítását is, amit határozattal 
fogadunk el. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: 
Aki elfogadja az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosításáról 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 5/2018. (IX.28.) 
önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A közös hivatal költségvetésének módosításához van hozzászólás? 
 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítását az előterjesztettek szerint, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének 
módosítását, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő 
határozatot:  
 

82/2018. (IX.28.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását 45.857.801 Ft fő-összeggel 
elfogadja.  
A Képviselő-testület a költségvetés 45.857.801 Ft fő-összegén belül a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
Kiadások: 

személyi juttatások       35.982.433 Ft, 
munkaadót terhelő járulékok       7.223.269 Ft, 
dologi kiadások        2.652.099 Ft, 

  
Bevételek: 

működési célú támogatások államháztartáson belülről    1.331.801 Ft, 
működési bevétel                  993 Ft, 
finanszírozási bevétel pénzmaradványból        592.007 Ft, 
finanszírozási bevétel irányító szervtől   43.933.000 Ft. 

 
Határidő: 2018. év folyamán 
Felelős: polgármester  

 
 
 
2. Napirend     Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi  
    fordulójához történő csatlakozás 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most semmi mást nem kell eldöntenünk, csak azt, hogy csatlakozunk, vagy nem csatlakozunk? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Csatlakozunk! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy az önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi 
fordulójához, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi 
fordulójához való csatlakozási lehetőséget, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot:  
 

83/2018. (IX.28.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához. 
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Tolmács Község Önkormányzata a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit 
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az 
Általános Szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
Tolmács Község Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulója keretében a beérkezett 
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 
Tolmács Község Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak 
tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 
  
Határidő: 2018. október 3. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
3. Napirend    Idősek napjával kapcsolatos megbeszélés, előkészítés - szóbeli megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az idősek napjának szervezője Jakus Szilvia. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mikor lesz? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
November második pénteke.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Akkor az november 9. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A vacsorát a beszállítónk biztosítja. A műsort a megyei könyvtár biztosítja ingyenesen. musicelek fognak 
elhangzani, két előadóművész jön, és 30.000 Ft-ért jön egy billentyűs, aki majd a műsor után fogja az időseket 
szórakoztatni. Ugyan úgy lesz, mint eddig minden évben. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A képviselő asszony kérje meg a férjét, hogy délutánra tegye magát szabaddá az idősek szállítására! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, mert Bubori István is meghívottként vesz részt a rendezvényen! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó, mindenképp! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jöjjenek el minél többen, ne legyen rossz idő! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Majd visszajeleznek, mert a vacsorát úgy kell megrendelni a beszállítótól, hogy hány főre kérjük. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
 
 
4. Napirend   Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése, előkészítése – szóbeli megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Javaslom, hogy egy december eleji dátumot nézünk, mint az elmúlt években. A közösségi házban szoktuk ezt 
rendezni. Szerintem pénteken legyen. 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
December 7? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
December 7. péntek, jó? 17 vagy 18 óra? 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Legyen 17! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
18 órára jobban hazaérnek az emberek, és a közösségi házban sem ütközik már más programmal. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor december 7. péntek, 18 óra! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy az idei Falugyűlés és közmeghallgatás 2018. december 7. 18.00 órakor legyen a közösségi házban, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a falugyűlés és közmeghallgatás időpontjára vonatkozó szóbeli javaslatot, és 4 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

84/2018. (IX.28.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2018. évben tartandó falugyűlés 
és közmeghallgatás időpontját a következők szerint határozza meg: 
A falugyűlés és közmeghallgatás időpontja: 

 2018. december 7. 18.00 óra. Helyszín: Tolmács, Közösségi Ház 
nagyterme. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a falugyűlés és közmeghallgatás 
megszervezésével, az érintettek tájékoztatásával, valamit a falugyűlés és közmeghallgatás 
levezetésével. 
 
Határidő: 2018. december 7. 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
5. Napirend   Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tegnap volt egy telefonhívásom, egy helyi lakos elég emelt hangon, indulatosan kérte tőlem számon, hogy 
mikor készül már el a korlát a hozzájuk közel eső feljáratnál, mert a férje így nem tud közlekedni arra! Én 
visszafogottan beszéltem vele, mondtam, hogy meg lesz csinálva, de nem úgy van, hogy csak ezzel kell 
foglalkoznunk. Ezt megértette. A másik a fűnyírás az előttük lévő pandalon, hogy ő az nem tudja levágni, meg 
az közterület. Valóban az, de ha előttük levágjuk, minden terület a miénk marad! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Hát igen, az olyan „senki földje”. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Végül is csak 1-2 helyen nem vágják a lakók a füvet. Említsed meg a közmunkásoknak, hogy egyszer menjenek 
oda is, és vannak olyan nagyobb bokrok, amit ki kellene vágni. Ha lesz nekik idejük, takarítsák ki azt az oldalt. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A következő környezetvédelmi nap programjába is be lehet venni! 
 
 



Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete  13/2018. (IX.28.) jegyzőkönyv 

 6

Hajnis Ferenc polgármester 
Az csak tavasszal lesz legközelebb. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mindenszentek előtt biztosan lesz még, mindig szoktunk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Meglátjuk! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Megpróbáljuk megoldani a közmunkásokkal. Nincs most olyan nagy szezonális munka, meg lehet azt oldani. Ott 
vannak azok az öreg pincék, aminek nincs gazdája. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van mindnek gazdája! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor nem foglalkoznak vele! Van, amelyik már beszakadt! Megoldjuk! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
A „Laco part”-ra is el lehet egyszer küldeni őket, mert aki megvette ott a házat, az sem tudja, hogy meddig kell 
füvet vágni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt nem szokta nyírni, mi szoktuk nyírni! A járda meg az út között soha nem vágja le. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
El kell neki egyszer mondani, hogy meddig volna kötelessége vágni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felhívjuk a figyelmét egy levélben! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Oda is kellene egy korlát. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lesz, de nem a közmunkások fogják csinálni, mert velük nem lehet! Le van szabva mindenhova a korlát. Három 
férfi közmunkásunk van, azoknak van most elég dolguk. Az óvoda-iskola épület padlásáról pakolják le a 
cserepet, amit az utolsó felújítás alkalmával hagyott ott az akkori vállalkozó. A födém szigetelését csak utána 
tudják megcsinálni. Most a színpadot és a sátrat állítják az első tolmácsi rock fesztiválra. Holnap szeretettel 
várnak a rendezők mindenkit a programra! Telefonáltak motorosok az ország másik feléből, hogy van-e itt 
szállás, mert ők is jönnének szívesen! Terveztek motoráldást is, meglátjuk, mennyi motoros lesz, a templom előtt 
elfér 100 motor is. Lesz motoros felvonulás is, engem kértek fel, hogy vigyem a Tolmács zászlót. 

Az alapítvány alapító okiratának módosító végzése nagy nehezen megjött! Régóta húzódik, mindig visszadobták. 
De ezt is vissza kellett küldenünk, mert Bornemisza Sándorné elnök nevét elírták a bíróságon. Tehát még mindig 
nehézkesen megy! 
A csatorna viziközművel kapcsolatban is állandóan hívogatom az ügyvédnőt, de sajnos nem veszi fel a telefont! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Próbáltad másik számról hívni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Írtam neki SMS-t, és üzentem is neki. Ha nem fog visszahívni, az ügyvédi kamarához fogunk fordulni! Ez már 
nonszensz! De ha most átmegyünk egy másik ügyvédhez, kezdődhet elölről az egész! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az Egyebek-ben van még egy kérelem, hogy a Segítő Szívvel Alapítvány aneszteziológiai kocsit akar 
beszerezni. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, ez is kiment az előterjesztésekkel. Engem hívtak telefonon, de mondtam, hogy sajnos szűkös a 
költségvetésünk, erre most nem tudunk támogatás adni, de ragaszkodott hozzá a telefonáló, hogy azért ő szeretné 
elküldeni. Az idén sajnos tényleg nincs rá keretünk! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Gondolom, ezt több helyre elküldik, és csak kapnak valahonnan támogatást. Legalább egy hozzávetőleges 
összeget írtak volna bele, hogy ez a kocsi mennyibe kerül, de azt se írták oda! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy az idei költségvetésből nem tudjuk a Segítő Szívvel Alapítvány kérelmét támogatni, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány támogatás iránti 
kérelmét, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

85/2018. (IX.28.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segítő szívvel, jó szándékkal 
Közhasznú Alapítvány anyagi támogatásra irányuló kérelmét, illetve a célul kitűzött 
eszközbeszerzést nem tudja támogatni, tekintettel arra, hogy az önkormányzat 2018. évi 
költségvetése ezen támogatási kiadásra előirányzatot nem biztosít. 
 
Határidő: - 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Semmelweis Egyetem elkészítette a fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítására kötendő feladat-ellátási szerződést. 
Tavaly már döntöttünk arról, hogy a fogorvosi ügyeleti ellátást a Semmelweis Egyetem által működtetett, VIII. 
kerület Szenkirályi utca 40. alatti Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézetnél biztosítjuk, és erre vonatkozóan a 
Semmelweis Egyetemmel kötünk szerződést. Tavaly elfogadtuk a szerződést, de nem került még aláírásra, mert 
néhány módosítást végeztek rajta. Most megküldték a véglegesített szerződést, amit megkaptatok. Láttátok, hogy 
a polgármesternek, a jegyzőnek és a pénzügyi vezetőnek is alá kell írni. Kérem a képviselő-testület 
felhatalmazását, hogy aláírhassuk! 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy az előterjesztett, fogorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó, a Semmelweis Egyetemmel kötendő szerződést 
megkössük és aláírjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a fogorvosi ügyeleti ellátás feladat-ellátási szerződését, és 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

86/2018. (IX.28.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete – összhangban a fogorvosi 
ügyeleti ellátásról szóló 110/2017. (XI.10.) határozatával – jóváhagyja a Semmelweis 
Egyetemmel (1085 Budapest, Üllői út 26, eljáró szervezeti egység: Fogászati és 
Szájsebészeti Oktató Intézet) mint Szolgáltatóval kötendő, a fogorvosi ügyeleti ellátás 
megszervezésére és biztosítására vonatkozó, előterjesztett feladat-ellátási szerződést, és 
felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a pénzügyi vezetőt a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
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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 


