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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

14/2018. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2018. november 16-án 8.30 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 Dudás Gergely alpolgármester.  

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 
 
Napirend előtt: 
 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Hajnis Ferenc polgármester 
 
Napirend előtt: 
 
1. Közétkeztetési vállalkozási szerződés 

Étkeztetési térítési díjak felülvizsgálata, térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Helyi esélyegyenlőségi program 2019-2023. 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

3. 2019. évi belső ellenőrzési terv 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

4. Önkormányzati földterület vétele iránti kérelem 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

5. Polgárőr Egyesület megszüntetésével járó költségek átvállalása – szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

6. Karácsonyi szaloncukor ajándékozás a tolmácsi háztartások számára – szóbeli megbeszélés 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

7. A képviselő-testület 2019. évi munkaterve 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

8. A Polgármester és az Alpolgármester 2018. évi munkájának értékelése, jutalmazása 
Előterjesztő: Torma Andrea jegyző 
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9.   Egyebek 
 
 
 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A média nagyon felkapta a Zöld Híd szemétszállítási ügyet! Hála Istennek, nálunk nem volt elmaradt 
szemétszállítás. Két nap kiesés volt, utána a katasztrófavédelemhez került, és azóta folyamatosan megy minden. 
Zöld hulladék szállítás is november végéig lesz. Egyre jobban az rajzolódik ki, hogy mind a kormány, mind a 
Zöld Híd részéről politikai huza-vona van. Elnökségi ülés és társulási ülés is volt, ahol a 2/3 rész nem szavazta 
meg a napirendi pontokat. Gémesi Úr nyilatkozott a sajtónak is, utána pedig lemondott. Engem már nem is 
nagyon érdekel, hogy ki lesz ott, csak legyen folyamatos a hulladékszállítás! Én már a lomtalanítás 
elmaradásától azt érzem, hogy politika van az egész hátterében! December 1-jére tervezik a következő társulási 
ülést, ahol az új elnökről szavazunk majd. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem fogunk ismét úgy járni, hogy felgyülemlik a szemétszállítási díj? Nagyon nehezen állt helyre a díjfizetés 
miután átvették központi kézbe! Szerintem nagyon sok embernek még most is van tartozása! Volt a díjfizetésről 
szól? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, de szerintem marad ez a számlázási rendszer. Mennyen folyamatosan a szemétszállítás, ez a lényeg! 
Pályázatok: A kastély felújítására megkértük a hosszabbítást, mert a kivitelező azt javasolta, hogy télre ne 
építsük be a nyílászárókat, így május 31-ig kértük a hosszabbítását. 
Az iskola-óvodánál vannak még apróbb elmaradások, de az elszámolást beadtuk az államkincstár felé, amire 
kaptunk egy olyan rövid határidejű hiánypótlást szombaton, amit hétfőre teljesíteni kellett volna! Kértünk 
haladékot - mert képtelenség lett volna prezentálni hétfő délutánig a hiánypótlást - szerda délutánig 
módosították, amit már teljesíteni tudtunk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A felújításokból keletkezett szemeteket jó lenne onnan elszállítani, ha már munka nem lesz az idén! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Már elvitték a nagy részét! Még van ott egy kis kupac, amit hamarosan elvisznek. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Akkor jó! A héten nem néztem. 
Javaslom, hogy deszkázzuk be az ajtókat a kastélyon, mert ott van tárva-nyitva! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tudom, hogy belefér-e a költségvetésbe. Majd átbeszélem a vállalkozóval. Jövő évi falunapkor szeretnénk 
átadni a kastélyt, már a műsorok is összeálltak. Több ampert kell majd az iskolához vinnünk, mert a kastély 
kertben lesznek a koncertek, és szükség lesz a bővítésre. Ezt is intézzük! 
Az iskolában most volt egy tűzvédelmi ellenőrzés. Végül is mindent rendben találtak, csak egy-két apróságot 
kértek, meg kell szüntetni az áram rákötést, ami a munkálatokhoz volt, és be kell mutatni néhány dokumentumot, 
ami folyamatban van. 
Az EFOP pályázatunknál van némi fennakadás, de remélem azt is sikerül megoldani. 
Van-e valakinek kérdése? 
 
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a Polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend      Közétkeztetési vállalkozási szerződés 

                  Étkeztetési térítési díjak felülvizsgálata, térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Láttátok az előterjesztésben, hogy van emelés az árajánlatban. Kérdés, vélemény? 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem tizen-százalékokról van szó, azt gondolom, hogy ez az emelés még elfogadható! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt is leírta, hogy miért szükséges az emelés, hiszen manapság egy jó munkaerőt megtartani csak béremeléssel 
lehet. Már több mint egy hónapja a nőtincsi konyhájáról kapjuk az ételt, mivel a nándorival nem voltak 
megelégedve az étkezőink. A vállalkozó nagyon korrekt, nagyon jó vele dolgozni! Nekem is az a javaslatom, 
hogy fogadjuk el az árajánlatát! 
 
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 
a Vác és Vidéke Kft 2019. évre szóló közétkeztetési árajánlatát és felhatalmaz a szerződés aláírására, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Vác és Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft. közétkeztetési árajánlatát, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 
és meghozta a következő határozatot:  
 

95/2018. (XI.16.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tolmács Község 
Önkormányzata a 2019. évi étkeztetési szolgáltatásra (óvodás gyermekek, iskolás 
gyermekek, szociális rászorulók és felnőttek étkeztetése) vonatkozóan 2019. január 1-jétől 
2019. december 31-ig a Vác és Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft. (2163 Vácrátót, Dózsa György út 32., Adószám: 23819706-2-13, 
Cégjegyzék szám: 13-09-154226) vállalkozóval szerződést köt az előterjesztett vállalkozási 
szerződés tervezetnek és a vállalkozó által benyújtott árajánlatnak megfelelően.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztett vállalkozási szerződés 
aláírására.  
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az árajánlat alapján elkészült a rendelet tervezet, ezt is el kell fogadnunk. Ezzel kapcsolatban 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 az előterjesztett étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módosításáról szóló 
önkormányzati rendelet 2019. január 1-jtől történő módosítását, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2018. (XI.16.) r e n d e l e t e  
 
az étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
2. Napirend     Helyi esélyegyenlőségi program 2019-2023. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A program fel volt téve a honlapunkra is véleményezésre, nem érkezett rá semmi. Ehhez kérdés, vélemény? 
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Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
előterjesztett, 2019-2023. időszakra vonatkozó helyi esélyegyenlőségi programot, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a 2019-2023. évekre vonatkozó helyi esélyegyenlőségi programot., és 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

96/2018. (XI.16.) Képviselő – testületi határozat  
 

1. Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 
65/2013. (VII.05.) határozatával elfogadott Tolmács Község Önkormányzata Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot. 
 
2. Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi 
programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. 
(XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel összhangban, Tolmács 
Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség 
érdekében szükséges feladatokat.  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztettek szerint 
elfogadja Tolmács Község Önkormányzata 2019-2023. évekre szóló Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját. 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programban 
leírt kötelezettségeinek eleget tesz, az Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a 
település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami 
intézményfenntartóira.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
3. Napirend     2019. évi belső ellenőrzési terv 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A belső ellenőrzési tervvel kapcsolatban van-e vélemény, más javaslat? 
 
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 előterjesztettek szerint elfogadjuk a 2019. évi belső ellenőrzési tervet és határozati javaslatot, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a 2019. évi belső ellenőrzési tervet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

97/2018. (XI.16.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi belső 
ellenőrzési munkatervét az előterjesztettek szerint – tárgyi eszköz nyilvántartás, 
értékcsökkenés, selejtezés ellenőrzése - jóváhagyja. 
 
Határidő: 2019. év 
Felelős:    jegyző 
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4. Napirend     Önkormányzati földterület vétele iránti kérelem 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van nekünk még az ipari parkunknál egy 2 ha terület, ezt szeretné megvásárolni a kérelmező. Kérelmébe írta, 
hogy méltányos áron szeretne hozzájutni, és elektronikai üzemet hozna ide. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az építési telkeknél is van az öt év beépítési kötelezettség, itt nem szabhatunk meg ilyet? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, minden további nélkül! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Olyat nem lehet, hogy amennyiben nem építi be a meghatározott időn belül, akkor az önkormányzat visszaveszi 
a földet? 
 
Torma Andrea jegyző 
De igen, az eladási áron vissza lehet vásárolni.  
Nekünk végülis mindegy, hogy milyen üzem épül, elektronikai vagy más, csak valósuljon meg a beruházás, 
legyen működő üzem, legyen termelés. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Leírta, hogy mit akar! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nekünk az is jó, ha egy tüzépet csinál! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De leírta, hogy elektronikai összeszerelő üzem lesz! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az én javaslatom, hogy 2.000 Ft/m2 áron adjuk! Ez egy értékes ipari terület, jó helyen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Meg is hirdethetjük eladásra! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Lehet, hogy nagyobb lenne az érdeklődés! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Négy-öt év beépítési kötelezettséget javaslok! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Frekventált helyen van, közel vannak a közművek. Sajnos egy valami még kiépítve, ami nagyon hiányzik, az a 
szennyvízhálózat! Maradjunk a 2.000 Ft/m2 árnál! Három év beépítési kötelezettség, és elidegenítési tilalom! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha eláll a vételi szándéktól, van más érdeklődő is, és meg is hirdethetjük. Nagy cég nem fog jönni, mert ahhoz 
kicsi a terület. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szóba került a szennyvíz! Hagy kérdezzem meg, hogy hol tart a dolog? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Elfogadták Bózvári Úr tanulmányát, és most ott tart a dolog, hogy Balla Mihály képviselő Úrnak átküldtem egy 
anyagot, és jövő héten megbeszélem vele, hogy menjünk föl az Államtitkár Úrhoz egy megbeszélésre, Ő és mi, a 
három érintett polgármester. El van fogadva minden, most már csak az kell, hogy fölkerüljünk az agglomerációs 
listára. 
 
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 ipari parkunk területén lévő 0133/7 hrsz földterület eladásra kerüljön 2.000 Ft/m2 áron, 3 éves beépítési 
kötelezettséggel, valamint elidegenítési tilalommal, és a kivonással és adásvétellel járó költségek is a vevőt 
terhelik, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzati földterület vétele iránti kérelmet, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

98/2018. (XI.16.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát 
képező 0133/27 helyrajzi számú földterület vételére irányuló kérelem ügyében a következő 
döntést hozza: 
A képviselő-testület a Tolmács 0133/27 helyrajzi számú terület értékesítéséhez a következő 
feltételekkel járul hozzá: 

• a terület eladási ára – tekintettel arra, hogy a földterület frekventált helyen található 
ipari terület - 2.000 Ft/m2 

• a vevő viseli a földterület művelési ágból való kivonásának költségét, valamint az 
adásvételhez kapcsolódó valamennyi felmerülő költséget 

• a vevő köteles a területet 3 éven belül ipari célú építménnyel beépíteni; ennek 
érdekében a területre vonatkozóan, az Önkormányzat javára 3 éves beépítési 
kötelezettség, valamint elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlan 
földhivatali nyilvántartásába. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az e határozat tartalmának 
megfelelő adásvételi szerződést megkösse, illetve – amennyiben az adásvétel a kérelmező 
adásvételtől történő elállása miatt nem jön létre - a 0133/27 helyrajzi számú földterületet 
2.000 Ft/m2 eladási áron eladásra nyilvánosan hirdesse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
5. Napirend    Polgárőr Egyesület megszüntetésével járó költségek átvállalása – szóbeli előterjesztés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tudomásomra jutott, hogy a NAV felé nincsenek benyújtva bevallások, több évre visszamenőlegesen, és nagyon 
meg fogják büntetni az egyesületet. Felvettem a kapcsolatot a volt elnökkel, aki először nem igazán mutatott 
együttműködést, de aztán megértette, hogy nélküle nem tudjuk megszüntetni. Beszéltünk a könyvelőjükkel, hogy 
elkészíti a beszámolókat visszamenőlegesen. Hárman személyes találkozót beszéltünk meg, ahol átadtuk a 
könyvelőnek az iratanyagot, és írtunk egy megállapodást. A beszámolókat elkészítette, és most megküldte a 
számlát, ami 135.000 Ft. Tehát ezt kell kifizetni a könyvelőnek, mert az egyesületnek nincs pénze. Emlékeztek, 
hogy annak idején a pénzintézet felé is volt tartozásuk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A pénzintézetnél is összejöhetett nagy tartozás! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Körülbelül 70.000 Ft. Mást nem tudunk tenni, mint minden költségüket át kell vállaljuk. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem tudunkjobbat! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bódis Ügyvéd Úr utána fog nézni, hogy a polgárőr egyesület megszüntetése milyen formában menne a 
leggyorsabban. Meg fogom vele beszélni, hogy kérje ki a pénzintézettől, hogy mennyi tartozásuk van, és meg 
fogjuk szüntetni a számlájukat. 
A viziközmű társulásunk megszüntetését is rá fogom bízni a Bódis Ügyvéd Úrra. Legyen már lezárva ez a két 
nem működő szervezet! 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Így van! Minél előbb! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Gondolkoztam, hogy pár emberrel működhetne-e tovább a polgárőr egyesület, de az elnökséget nem akarja 
vállalni senki. Akkor viszont szüntessük meg! Mit szóltok ehhez? 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Egyszer a végére kell járni egy ilyennek! 
 
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 átvállalja a polgárőr egyesület megszüntetésével járó költségeket, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a polgárőr egyesület megszüntetésével járó költségek átvállalását, és 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

99/2018. (XI.16.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete – tekintettel arra, hogy a Tolmácsi 
Polgárőr Egyesület nem működik, bevétellel, vezetővel nem rendelkezik – a Tolmácsi 
Polgárőr Egyesület (2657 Tolmács, Sport utca 1, adószám: 18639663-1-12) 
megszüntetésével járó költségeket az Önkormányzat költségvetése terhére átvállalja és 
kifizeti: 

• az elmúlt időszak könyvelési feladatai ellátásának, valamint adózási kötelezettségek 
teljesítésnek költségeként 135.000 Ft könyvelői díj 

• a pénzintézettel szemben fennálló, bankszámla-vezetéshez kapcsolódó költségek, 
• az Egyesület megszüntetésével járó egyéb díjakat, költségek. 

A képviselő-testület a megszüntetéssel kapcsolatos ügyintézéssel megbízza Dr. Bódis Pál 
ügyvédet. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tolmácsi Polgárőr Egyesület 
megszüntetésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
6. Napirend   Karácsonyi szaloncukor ajándékozás a tolmácsi háztartások számára – szóbeli 

megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt gondolom, hogy menjen minden a megszokott rendben! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Így van! 
 
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 előző évek gyakorlata szerint minden tolmácsi háztartás részére szaloncukrot ajándékozzon az 
Önkormányzat karácsony előtt, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a tolmácsi háztartások számára történő karácsonyi szaloncukor ajándékozást, 
és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
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100/2018. (XI.16.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2018. évben is minden tolmácsi 
háztartás részére egy-egy csomag – lehetőleg vegyes ízű – szaloncukrot biztosít, mely a 
tolmácsi vegyesboltban (Turcsányiné Csáthy Mónika egyéni vállalkozó) kerül 
megvásárlásra. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a szaloncukor 
megvásárlásáról és a háztartások részére történő eljuttatásról. 
 
Határidő:  2018. december 24. 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
7. Napirend     A képviselő-testület 2019. évi munkaterve 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e valakinek kiegészítése, hozzáfűznivalója, más témajavaslata?  
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki az 
előterjesztettek szerint elfogadja a képviselő-testület 2019. évi munkatervét, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a képviselő-testület 2019. évi munkatervét, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

101/2018. (XI.16.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztett 2019. évi 
munkatervet a javaslat szerint elfogadja. 
 
Határidő:  2019. év folyamán 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
8. Napirend    A Polgármester és az Alpolgármester 2018. évi munkájának értékelése, jutalmazása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A napirend első része engem érint, így bejelentem személyes érintettségemet, és a szavazásban nem kívánok 
részt venni. Átadom az ülés vezetését az Alpolgármester részére. 
 
A képviselő-testület Hajnis Ferenc polgármester személyes érintettségére való bejelentését tudomásul vette, és 
Hajnis Ferenc polgármestert a Polgármester 2018. évi munkájának értékelés, jutalmazása napirendi téma 
szavazásából egyhangúan kizárta. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Főként a polgármesternek köszönhető, hogy minden felújítási munka rendben folyik. Sokat tesz a településért Ő 
is, és az Alpolgármester is. A Polgármester komolyan veszi a feladatát! Szerintem megérdemli a jutalmat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igyekszem, igen! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Egy havi illetményt javaslok a Polgármester részére. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
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Dudás Gergely alpolgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
elfogadja, hogy a Polgármester 2018. évi munkáját a képviselő-testület kiválónak értékeli, és ennek 
elismeréseként egy havi illetményének megfelelő összegű jutalomban részesíti, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Polgármester jutalmazását, és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

102/2018. (XI.16.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hajnis Ferenc főállású 
polgármester 2018. évben végzett munkáját kiválónak értékeli, melynek elismeréseként 
398.900 Ft pénzjutalomban részesíti. 
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen a megállapított jutalom 
kifizetésről. 
 
Határidő: 2018. december 15. 
Felelős:   jegyző 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az Alpolgármester jutalmazására egy havi tiszteletdíjának megfelelő összeget javaslok, úgy, mint tavaly. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Bejelentem személyes érintettségemet, és hogy a szavazásban nem kívánok részt venni. 
 
A képviselő-testület Dudás Gergely alpolgármester személyes érintettségére való bejelentését tudomásul vette, és 
Dudás Gergely alpolgármestert az Alpolgármester 2018. évi munkájának értékelés, jutalmazása napirendi téma 
szavazásából egyhangúan kizárta. 
 
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, 
hogy az alpolgármester 2018. évi munkáját a testület kiválónak értékeli, és ennek elismeréseként egy havi 
tiszteletdíjának megfelelően 179.500 Ft jutalomban részesüljön, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az alpolgármester jutalmazását, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

103/2018. (XI.16.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dudás Gergely társadalmi 
megbízatású alpolgármester 2018. évben végzett munkáját kiválónak értékeli, melynek 
elismeréseként 179.500 Ft pénzjutalomban részesíti. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármester, hogy intézkedjen a megállapított jutalom 
kifizetésről. 
 
Határidő: 2018. december 15. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztésben, hogy az alpolgármester díjazásánál 100 Ft eltérés volt, ezt kell kiigazítani. 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
alpolgármester 2019. évi tiszteletdíja és a költségtérítés összegének módosítását az előterjesztett határozati 
javaslat szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 



Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete  14/2018. (XI.16.) jegyzőkönyv 

 10

A Képviselő-testület megtárgyalta az Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének módosítását, és 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

104/2018. (XI.16.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dudás Gergely társadalmi 
megbízatású alpolgármester díjazásának és költségtérítésének megállapításáról szóló 
2/2017. (I.26.) határozat első bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 

„Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.§ (2)-(3) bekezdése alapján 
Dudás Gergely társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2018. december 1-jétől 
havi 179.500 Ft-ban, költségtérítését havi 26.900 Ft-ban állapítja meg.”  
 
A határozat módosítással nem érintett részei továbbra is változatlanul érvényben maradnak. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a megállapított juttatás 
rendszeres kifizetéséről. 
 
Határidő: 2018. december 1-jétől folyamatos más tartalmú döntésig 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
9. Napirend    Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
December 7-én falugyűlés lesz, ezt ne felejtsétek el! Az év végi önkormányzati záróvacsorát se felejtsétek el! Ha 
mindenkinek jó, akkor december 20-án csütörtök 17.00 órakor tartanánk. Úgy ahogy tavaly, minden 
önkormányzati dolgozót meghívunk, ott lesznek az intézményi dolgozók, hivatali dolgozók, képviselők, és a 
közösségi ház dolgozói is. 
 
 
További hozzászólás nem volt. 
A képviselő-testület a további napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta. 
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 

Dudás Gergely 
alpolgármester 


