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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

2/2019. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2019. február 13-án 17.00 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 
 
 Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető – 1. és 2. napirend tárgyalása során 
 Bornemisza Sándorné Tolmácsért Alapítvány elnöke, Nyugdíjas Klub vezetője 
 Hajnis Károly Tolmács SE elnök 
 Jakus Szilvia IKSZT vezető 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszöntöm a képviselőket és a jelen lévőket, 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 
 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Hajnis Ferenc polgármester 
 
Napirendek: 
 
1. Tolmács Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése 

Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Tolmács Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

3. A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

4. 2019. évi közbeszerzési terv 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

5. Az óvodai nyári szünet időpontjának és az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
6. Polgármesteri szabadság ütemterve 
 Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
7. A Nyugdíjas Klub támogatási kérelme 
                  Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
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8.     Egyebek 
 
 
 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hamarosan kiírják a magyar faluprogram pályázatait, ha valaki nézte a miniszterelnöki évértékelőt, akkor 
hallhatta. Tegnap volt ezzel kapcsolatosan egy megbeszélésünk, ott azt kérték, hogy gondoljuk át, hogy mi az, 
amit meg szeretnénk valósítani. Itt van, amiket én összeírtam, körbe is adom. Most a bölcsődék építését 
támogatják nagyon. Én is beírtam első helyre, mert ismét 6-8 gyermek születése várható. Beszélgettünk a jegyző 
asszonnyal és az alpolgármester úrral, hogy érdemes lenne egy kis bölcsődét kialakítani. Hogy hol és mint, azt 
majd megbeszéljük. 100%-os támogatottságú és előre finanszírozott lesz a program. 2022-ig 150 milliárd 
forintot tesznek bele. Ami az idén várható kiírás, az olyan 68 milliárd forint lesz. Az első negyedévben a 
bölcsődékre lesz kiírva pályázat, illetve az orvosi rendelők felújítására, orvosi eszközök beszerzésére. Felhívták 
arra is a figyelmünket, hogy településenként lakosságszám arányában osszák le és 25.000 Ft-tal lehet számolni 
fejenként, de ezt nem biztos, hogy meg is kapjuk. Azt kérték, hogy vegyük fel a kapcsolatot olyan kivitelezővel, 
akinek van fogalma róla, hogy milyen összegből lehet bármit is fölépíteni. Azt is elmondták, hogy bölcsőde 
felújítást gyermekenként 4 millió forinttal lehet támogatni. Kis bölcsődében gondolkozunk, 10-12 férőhellyel 
működne, látjátok, hogy erre 40 millió + ÁFA lett betervezve. Új bölcsőde építésére is lehetőség van, azt viszont 
8 millió forint/gyermeklétszámban határozták meg. Erre van a legnagyobb keret. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Hol lenne kialakítva? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Majd vissza fogunk rá térni! Azt szeretné az állam, hogy a kistelepülésekről ne vándoroljanak el a fiatalok. 
Tolmácsot is megemlítették, hogy itt van nekünk a lakatlan parókia, ebből is lehetne valamit csinálni. Ki lehetne 
alakítani benne szolgálati lakást. Ezeket a beruházásokat támogatnák a legjobban. 
Traktor beszerzését írtam még. Azt szeretnék, hogy minden településen legyen valamilyen fejlesztés.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Útfelújításokat is mondtak? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tornaterem felújítása? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Gondolom az a hivatallal együtt lenne felújítva! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt kérték, hogy ne legyen alultervezve, de felül se! Én azt gondolom, hogy a mi terveink nincsenek se alul, se 
fölül tervezve, egy kivitelezővel beszéltem meg, hogy mennyiből hozható ki. 
Tudjátok, hogy a TOP-ba megpályáztuk az egész hivatal felújítását. Megnézettem egy vállalkozóval, hogy mi 
lenne a legfontosabb, és egyértelműen a fűtés korszerűsítés. Majd meglátjuk, mert a tornatermet se ártana 
szigetelni és új világítással felszerelni. Nem tudom, hogy mi fog beleférni a 20 millióba, meg hogy egyáltalán 
nyerünk-e! Tehát ez volt tegnap. 
Az ipari park területén amit eladtunk két hektárt, kivonás alatt van. Azt kérte a vevő, hogy minél előbb intézzük, 
mert le szeretné keríteni. 
Az iskola – óvodánál a pótmunkák készülnek. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mikor kezdik a kastélyt? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amint lehet betonozni! Május végéig meg kell csinálni! 
Az útfelújításhoz egy utat írtam be, a másik utat majd meglátjuk! 
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A gondnoki álláshirdetésre kettő pályázó volt: Sinka Sándor és Bojasz János. Egyik sem vállalta a garantált 
bérminimumért, mind a ketten plusz bért kértek. A pénzügyessel egyeztettünk, hogy a járulékokkal melyikük 
kerül nekünk önkormányzatnak  kevesebb pénzbe, és ez alapján úgy döntöttünk, hogy Sinka Sándor lesz Bubori 
István utóda.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ő fiatal, a másik pedig 3-4 év múlva menne nyugdíjba. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megvan a megfelelő jogosítványa, ért a gépekhez, otthon is gazdálkodik. Meg fogja tanulni vezetni a traktort is! 
Ügyes fiatalembernek látom! 
 
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a Polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend      Tolmács Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése 

  Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel, javaslat?  
 
Hámori Imréné képviselő 
Én nagyon örülök, hogy ilyen a költségvetésünk, Klári ügyesen összehozza, és persze köszönhető ez a 
polgármesterünknek, a jegyzőnek és a testületnek is! Az előterjesztés 1. számú mellékletében az évek szerinti 
működési bevételeknél mi az a nagy különbség? A húszmillió után jön kilencmillió. Ennyivel kevesebb lesz az 
állami támogatás? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Az idén nagyon sok mindent csinálunk, aztán majd szerényebb a terv, mert nem látjuk előre, mi lesz. Ezeknek az 
előzetes számoknak nincs jelentősége. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A beszámoló 4. oldalán van egy olyan, hogy óvodai áramhálózat felújítása. Majdnem 800.000 Ft. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kastély felújítást úgy nyertük meg, hogy minden rendezvényt ott kell csinálnunk. Itt koncertek lesznek, ahova 
amper kell! Háromszor 36 ampert kell bővítenünk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Így már értem! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Nem belső hálózatról van szó.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez az összeg nem csak ezt takarja! Volt az iskola-óvodában egy katasztrófavédelmi ellenőrzés, ahol előírtak pár 
dolgot, például a villámhárítás sem megfelelő. Ennek a tervezése, kiépítése is benne van ebben az összegben. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Ez bruttó 1.000.000 Ft egyébként. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Karbantartásra, kisjavításra be van tervezve 1.500.000 Ft. A traktorunk műszaki állapota nagyon rossz! Ez az 
összeg nem lesz elég karbantartásra! A kormányt kétszer kell körbe tekerni, hogy kanyarodjon valamerre! Most 
karbantartó váltás lesz, az új dolgozó nem ismeri a traktor műszaki állapotát, balesetveszélyes így vezetni! Ennek 
a traktornak már lejárt a kihordási ideje! Már említettem párszor, hogy kellene venni egyet vagy pályázat útján, 
vagy önerőből. Meg lehetne csináltatni ezt a régit, de annyi féle baja van, hogy nem javaslom. Kell egy másikat 
venni! Ezzel a traktorral még egy telet nem tudunk kihúzni! A havat pedig le kell valamivel túrni az utakról! A 
fűnyírásba meg ott marad, ahol elromlott, aztán majd lesz vele valami. Elnézést kérek, de nekem ez a 
vesszőparipám! Nagyon örülök, hogy 5 millió forint be van erre tervezve. 
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A teherautónknak alváz repedése van, ami meg kell csináltatni, mert decemberben nem fog átmenni a műszaki 
vizsgán! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
A meglévő traktorra már nem akarunk költeni. Szerintem el szeretnénk adni, és venni egy újabbat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kormányprogramban ugyan benne van olyan pályázati lehetőség, amin belül traktort tudnánk beszerezni, de az 
idén ilyen nem kerül kiírásra. Láttátok a tartalék összeg keretét! A képviselő-testületen múlik az, hogy mire 
utasítja a polgármester. Ha azt mondjátok, hogy járjak utána egy számunkra megfelelő traktor beszerzésének, 
akkor ezt teszem! Itt a lehetőség, most tárgyaljuk a költségvetést! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor én máris javaslom!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A karbantartások intézése viszont az alpolgármester feladata. Azt el szeretném mondani, hogy – most elmegy 
nyugdíjba a gondnokunk - nem volt igazi gazdája sem a traktornak, sem a kisbusznak, sem a teherautónak. Én, 
amikor leültem beszélgetni a leendő gondnokkal, elmondtam neki, hogy szeretném, ha a járműveknek igazi 
gazdája lenne! Ma derült ki, hogy a traktor műszakija 2018. szeptemberében lejárt. Most én mit csináljak?! Úgy 
jártunk Bánkra és itt a faluban is füvet nyírni, úgy jártunk havat tolni, hogy nincs műszakija! A harmadik 
negyedévben utak felújítására lesz kiírva pályázat, traktor beszerzésre csak jövőre. Mérlegelni kellene, egy 
fontossági sorrendet kellene összeállítani, hogy mi volna a legfontosabb. Azt nem mondom, hogy a traktor 
beszerzése nem lehetséges. Vannak nagyon jó minőségű használt traktorok. Az egyik ismerősöm 
Lengyelországból vásárolt olcsón – jóval olcsóbb, mint nálunk - kettő traktort. Klári! El tudunk számolni EU-s 
számlával? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Igen. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akkor adjunk meghatalmazást a polgármesternek, hogy vásároljon egy traktort az önkormányzat részére! 
 
Torma Andrea jegyző 
Akkor ennek a kiadási előirányzatát a költségvetésben is biztosítani kell. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Mennyit tervezzek traktor vásárlásra és eladásra? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az eladásra 1 milliót, a vásárlásra 4 milliót, aztán az eladással lehet, hogy úgy járunk, mint a Skoda autónk 
eladásakor, hogy fölfelé licitáltak! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én támogatom! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Jó, akkor ezt átvezetem a tervezetben! A tartalék terhére legyen a hárommillió kiadás? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Azért a külföldi vásárlásnak még utána fogok nézni! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Legyen a jövő zenéje, hogy milyen traktor legyen, de legyen! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nézzél utána! Felhatalmazunk! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Javasoltam, hogy a teherautót is rendbe kell tenni! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Meg volt beszélve a gondnokunkkal, hogy vigye el Szendehelyre, mert ott van egy alváz szakértő, aki meg tudja 
mondani, hogy meg lehet-e hegeszteni! Az is lehet, hogy a Gránit-Ex is meg tudja csinálni.  
 
Torma Andrea jegyző 
Az várhatóan mennyibe kerül? Belefér a karbantartásra tervezett összegbe? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bele! Bőven! 
Nekem még az lenne a javaslatom, hogy a támogatások keretét is emeljük meg 100.000 Ft-tal, mert a jelenlegi 
összeg a sportolók és a nyugdíjas klub támogatásán kívül nem ad lehetőséget más civil szervezetek 
támogatására. Mondjuk a sportolók a mai napig nem jeleztek igényt a támogatásunkra. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Még jelezhetnek bármikor az év folyamán! Rendben, ezt is átvezetem. Sajnos a Bursa Hungarica Önkormányzati 
Ösztöndíj megtervezéséről elfeledkeztem, amikor a támogatásokat terveztük. A Bursa Ösztöndíjra is szükséges  
100.000 Ft-ot tervezni, ezért ide a támogatásokhoz összesen plusz 200.000 Ft kell. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A közösségi ház támogatása külön soron van? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Nem, az önkormányzat a fenntartója, és mindent megadunk a működéséhez. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Természetesen bizonyos kereteken belül! A kulturális feladatokra van tervezve. Mennyi? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
2 millió plusz Áfa, tehát majdnem hárommillió. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért ennyi, mert idén lesz 10 éves a falunapunk, amire pályáztunk is, de amennyiben nem nyer a pályázatunk, 
akkor is meg tudjuk rendezni. Ebből a Csík zenekart és a színpadot ki tudjuk fizetni. Amennyiben nyerünk a 
pályázaton, ebből sok mindenre másra jut a kultúrán belül. 
A közösségi ház rendezvényeit az Alapítvány is támogatja! Most az első negyedévben is kért a vezető 
támogatást az Alapítványtól. 
Azért azt is láttátok, hogy a tartalék keretünk sem kevés! 
Akkor a tartalék terhére betervezzük a javasolt traktor vásárlást és a plusz 200.000 Ft támogatást. Én különben 
szeretem, ha marad tartalék! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha bejön, ami a tervezetben áll, én azt mondom, hogy ez így elfogadható! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ebben a költségvetésben egyébként benne van a kastélykerítés felújítása, mert azt nem tudtuk megpályázni 
sehol. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen, 6,2 millió forint. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez sajnos ennyibe kerül, de viszont szép lesz a kastélykerítés. 
A megjelentek részéről van valami hozzáfűzni való a költségvetéshez? 
 
Hajnis Károly Tolmács SE elnöke 
Rajtam kívül álló okokból a tavaszi idényben úgy néz ki, hogy a csapatunk nem tud kiállni, hacsak valami csoda 
nem történik!  
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Hajnis Ferenc polgármester 
Tehát nem indultok? 
 
Hajnis Károly Tolmács SE elnöke 
Most úgy látom, hogy lehet, hogy ősszel sem. Azért szeretnék bízni benne, hogy indulunk, és jó lenne, ha az 
esetleges támogatási keret is meglenne a részünkre. 300.000 Ft elég lenne az őszi szezonra. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, nekünk ez az idei költségvetés. Mennyi az az összeg, amire az idén nektek szükségetek van? 150.000 Ft elég? 
 
Hajnis Károly Tolmács SE elnöke 
Hát, inkább 200.000 Ft, mert emelkedhet az orvosi díj is.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor ez benne lesz a költségvetésben, és ha mégis indultok, tudunk támogatni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Bízunk benne, hogy azért fogtok tudni indulni! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Tolmácson megújulóban van a közösség, jönnek a fiatalok, lehet, hogy azokat is meg lehetne szólítani. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem feltétlenül, mert a közösségi ház kulturális rendezvényein is nagyon kevesen vannak. Hiába vannak 
programok, sajnos a fiatalok nem mozdulnak meg! Fogalmam sincs, hogy miért. 
 
Bornemisza Sándorné nyugdíjas klub vezetője 
Nem csak a fiatalok nem mozdulnak meg, de a nyugdíjasok is csak nagy rábeszélésre! 
 
Jakus Szilvia közösségi ház vezető 
A gyerekes szülők viszont igen! 
 
Bornemisza Sándorné nyugdíjas klub vezetője 
Azok is csak a gyerekek miatt! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De ha nem lenne program, akkor az lenne a baj! 
 
Jakus Szilvia közösségi ház vezető 
A vasárnapi programra sokan bejelentkeztek főleg a környező településekről, de valóban sokan! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt nem értem, hogy a falu adja hozzá a pénzt, akkor adjuk a környező települések lakóinak? 
 
Jakus Szilvia közösségi ház vezető 
Nem! Ez a mi hírnevünknek jó! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Oké, de jöjjenek a tolmácsiak is! Ezekkel a programokkal őket szeretnénk támogatni. 
 
Jakus Szilvia közösségi ház vezető 
Előbb-utóbb eljön a tolmácsi is, csak kell idő, hogy beérjen! Be fog érni, mert egyre többen jönnek! 
 
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 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet a javasolt módosításokkal – traktor eladás 
bruttó 1 millió forint bevétel, traktor vásárlás bruttó 4 millió forint kiadás, a támogatás keret növelése 200 ezer 
forinttal, mindez a tartalék terhére - kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 
következő rendeletet:  
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Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2019. (II.14.) 
önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Láttátok a határozati javaslatot is, ami a közös önkormányzati hivatal költségvetésének elfogadásáról szól. Van-e 
valakinek kérdése, véleménye? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A közös hivatal is jól áll a 46 milliójával! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, 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 Közös Önkormányzati Hivatal 2019. költségvetését, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését, és 5 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

9/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését 44.526 ezer Ft főösszeggel elfogadja.  
A Képviselő-testület a költségvetés 44.526 ezer Ft főösszegén belül a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
Kiadások: 

személyi juttatások       34.951 ezer Ft, 
munkaadót terhelő járulékok       7.012 ezer Ft, 
dologi kiadások        2.563 ezer Ft, 

  
Bevételek: 

finanszírozási bevétel     44.526 ezer Ft. 
 
A hivatal létszámkerete 11 fő. 
 
A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi működtetési költségvetési 
támogatásából az Önkormányzati Hivatal finanszírozását meghaladó összeg (tervezet 
szerint 7.800 ezer Ft) a településeken működtetett hivatali épület dologi és rezsi kiadásaira 
az alapító Önkormányzatokat egyenlő arányban illeti meg. 
 
Határidő: 2019. év folyamán 
Felelős: polgármester  

 
 
 
2. Napirend    Tolmács Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése nem kerül módosításra, ezt vegyük le a 
napirendről, csak a Tolmács Község Önkormányzata 2018. évi költségvetését módosítjuk. Ami változás volt, az 
átvezetésre került. 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 
önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet tervezetet az előterjesztettek szerint, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 
következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) 
önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető elköszönt, és távozott a testületi ülésről. 
 
 
 
3. Napirend       A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Érkezett egy kérelem, amit olvastatok a kiküldött anyagban. A rendeletben az áll, hogy csak felmenők 
temethetők a Flórián féle védett sírba. A kérelmezőnk Flórián Endre leszármazott is szeretne ide temetkezni. A 
kérelmező támogatja a településünket, ez szerepel az előterjesztésben is. Javaslom, hogy az előterjesztettek 
szerint módosítsuk a rendeletünket! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ez természetes! 
 
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 
a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosításával az előterjesztett tervezet szerint, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 
következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2019. (II.14.) 
önkormányzati rendelete 

 
a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
4. Napirend       2019. évi közbeszerzési terv 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést, kérdés, vélemény? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Hát ezt a határt az idén előre láthatólag nem érjük el! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy a 2019. évi közbeszerzésünk nemleges, és elfogadja az erről szóló első határozati javaslatot, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a 2019. évi közbeszerzési tervet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

10/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzata 2019. évre vonatkozó éves összesített közbeszerzési terve 
nemleges, mivel a tervezett beszerzések becsült értékének nagyságrendje várhatóan nem éri 
el a 2019. évre irányadó közbeszerzési értékhatárokat. 
Amennyiben a tárgyévben bekövetkezett változások szükségessé teszik a közbeszerzési 
eljárás lefolytatását, a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy változás 
felmerülésekor. 
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:   polgármester, jegyző 

 
 
 
5. Napirend       Az óvodai nyári szünet időpontjának és az óvodai beiratkozás időpontjának  
                    meghatározása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztéshez kérdés, vélemény? 
 
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 az óvodai nyári szünet és a beiratkozás időpontjáról szóló határozati 
javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az óvodai nyári szünet és az óvodai beiratkozás időpontját, és 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

11/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, 
figyelemmel a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdésében 
foglaltakra – az Önkormányzat fenntartásában lévő, a Tolmács, Szent Lőrinc út 106. szám 
alatti működő Kisbagoly Óvoda intézményben a 2018/2019. nevelési évre vonatkozóan az 
óvoda általános felvételi időpontját (beiratkozás) a következők szerint határozza meg: 
Óvodai általános felvételi (jelentkezés) időpont: 2019. április 23-24-25. 9.00 órától 16.00 
óráig.  
Az óvodai beiratkozás helye: Kisbagoly Óvoda, Tolmács, Szent Lőrinc út 106. 
Az intézménybe a harmadik életévét betöltött gyermek vehető fel, továbbá felvehető az a 
gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti és 
felvételét az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi. 
Képviselő-testület megbízza a Polgármestert és felkéri az Intézményvezetőt a felvételre 
jelentkezés időpontjának és a beíratással, felvétellel kapcsolatos egyéb tudnivalóknak a 
helyben szokásos módon, a jogszabályi előírások figyelembevételével történő 
közzétételére.  

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva – 
meghatározza, hogy az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő Kisbagoly 
Óvoda intézményben az óvodai nyári szünet ideje 2019. július 1-jétől 2019. augusztus 2-ig 
tart. 
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A képviselő-testület a fenntartó Tolmács Község Önkormányzata nevében felhatalmazza az 
intézményvezetőt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 41. § (1) bekezdése szerinti gyermekek napközbeni ellátását, a 
jogszabályi előíráson alapuló szülői igény esetén biztosítsa, oly módon, hogy a szünet ideje 
alatt is biztosított legyen a gyermekek napközbeni ellátása. 
Képviselő-testület felhívja az Intézményvezetőt, hogy az óvodai nyári szünet idejét az 
intézményben szokásos módon, a jogszabályi előírások figyelembevételével tegye közzé és 
tájékoztassa az érintetteket.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester, intézményvezető 

 
 
 
6. Napirend       Polgármesteri szabadság ütemterve 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Áprilisban nem leszel szabadságon? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha úgy írtam a tervben, akkor előre láthatólag nem leszek. Ezt különben nem tartom jónak, hogy egy évre előre 
megtervezzem, mert honnan tudjam előre, hogy mikor hogy jön össze egy váratlan dolog. 
Személyes érintettségem miatt a szavazásban nem kívánok részt venni. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
A képviselő-testület Hajnis Ferenc polgármestert személyes érintettségére való tekintettel kizárta a napirendi 
szavazásból. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
2019. évi szabadság ütemtervemet az előterjesztettek szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a polgármester 2019. évi szabadság ütemtervet, és 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

12/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hajnis Ferenc főállású polgármester 
2019. évi szabadság ütemezését az előterjesztettek szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: alpolgármester 

 
 
 
7. Napirend       A Nyugdíjas Klub támogatási kérelme 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Már beszéltünk róla a költségvetésnél, olvastátok az előterjesztést, 200.000 Ft támogatást kérnek az idén. 
Kérdés, vélemény? 
 
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 a Nyugdíjas Klub 2019. évi programjait 200.000 Ft-tal támogassuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Nyugdíjas Klub támogatási kérelmét, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
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13/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat 

 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete Dávid Imréné 2657 Tolmács, Szent 
Lőrinc út 65. szám alatti lakos a Nyugdíjas Klub 2019. évi program támogatására irányuló 
kérelmét megtárgyalta és az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásáról és átvételéről 
szóló 13/2013. (IX.18.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján 200.000 Ft összegben 
támogatja.  
A támogatás utólagos elszámolás mellett a támogatott képviselőjének, Dávid Imréné 
részére készpénzben kerül kifizetésre. A támogatás kifizetése egy összegben történik. 
A támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 31. 
A támogatás felhasználásának a hivatkozott önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti 
elszámolási határideje: 2020. március 31. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatásra vonatkozó, az e 
határozatnak megfelelő támogatási megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: kérelmező értesítése azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
8. Napirend       Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Itt szeretném hivatalosan közölni, amit már elmondtam a költségvetésnél, hogy a gondnoki állásra Sinka Sándor 
nyert felvétel. Bubori István gondnokkal abban egyeztem meg, hogy kiveszi a szabadságát és kap egy hónap 
felmentési időt március 16-tól. Részemről ez a jutalma. 
Alpolgármester Úr! Szeretném Tőled kérni, ha megjön az új gondnokunk, gyere be a hivatalba, leülünk és 
elmondom én is az elvárásaimat. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezt szerettem volna kérni! Természetes, hogy jövök! A balesetvédelmi oktatást is meg kell tartanom.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A faluban minden héten pénteken és hétfőn legyen összeszedve a szemét, ez sajnos sokszor elmarad, pedig eddig 
is elvárás volt! Az elágazói buszmegállótól indulva befelé a faluba! 
A vasúti átjárói hídtól legalább 5-5 métert legyen kivágva a bozót! Nem a miénk a terület, de az a rész is szép 
legyen! 
A fakorlátok felszerelését is szorgalmazni kell, ha már megvannak! Addig kéne, míg nem kell füvet vágni! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ahogy az idő engedi.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha megindul a fűnyírás tavasszal, akkor azzal őszig ellesznek, az biztos! Ezek lennének az én elvárásaim, aztán 
a többit Te látod, hogy mit hogyan kellene. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jó. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt a nyomtatott képet légy szíves adjátok körbe, tudni akarom, mit szól hozzá a testület! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Amíg nézitek, elmondom, hogy a falunapra szeretném a kastélykertet rendbe hozni, ha már ilyen nagyszabású 
rendezvényünk lesz. Azt a két használaton kívüli beton villanyoszlopot szeretném kihúzatni, a fákat 
fölmetszetni. Úgy néztem, hogy a színpadnak az egyik oszlop és a fa útban lesz. Amíg nem nő a fű, addig 
szeretném ezt megoldani, hogy ne a füvet kelljen fölszántani vele. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó. 
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Látta mindenki a képet? Mit szóltok hozzá? A felvidéken készíti ezt a padot egy mester, ami egy fából van 
kifaragva. Beszéltünk is vele, 1.000 eurót kér érte. Ha belegondolsz, 310.000 forintért itthon nem csinálnak ilyet! 
Az a gondom vele, hogy lucfenyőből van kifaragva! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
De ha le van kezelve, akkor az is 1.000 évig eláll! Ez minden fánál így van! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha megvesszük, megfelelő helyet kellene találni neki! Gondoltam, hogy a borház előtt, vagy a kastélykertben 
talán jó lenne. 
 
Jakus Szilvia, közösségi ház vezetője 
A kastélykertben el tudnám képzelni! A gesztenyefák alá. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Legyen a közösségi ház előtt, ott legalább szem előtt van! Félő, hogy megrongálják. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A helyét majd kitaláljuk, hogy hol legyen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Próbáltam lealkudni az árából, de nem enged. Sok munkája van vele. A szállítást kell még megoldani.  
 
Bornemisza Sándorné nyugdíjas klub elnöke 
Az ülő része milyen hosszú? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Három ember oda fér! Még testes ember is! Egy fából van kifaragva, nagyon szép! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nagyon tetszik! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megbíztok a beszerzés intézésével? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen! Légy szíves! 
 
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 megvásároljuk a képen látható padot, és megbíz a beszerzés intézésével, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztett bagoly díszítésű fafaragott kerti pad megvételére irányuló 
javaslatot, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

14/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tolmács Község 
Önkormányzata az előterjesztett, Szlovákiában fafaragó kézműves mestertől 
megvásárolható, bagoly fafaragású szoborral díszített kerti padot 1.000 Euro összegért 
megvásárolja.  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a kerti pad Önkormányzat részére történő 
vételével. 
 
Határidő: 2019.december 31. 
Felelős: polgármester 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Kastélykerítés árajánlat: az egyik 5.490.000 forint, a másik, a kézi kovács 2.700.000-ről adott árajánlatot. A 
költségvetésbe a 2,7 millió van betéve. A kőművesmunka hárommillió valamennyi lesz. 

Téli rezsicsökkentés: Hatan kértek PB gázpalack cserét, ketten kértek szenet, ezt már le is rendeztük, megkapták. 
A gázpalack cserére szerződést kötöttünk a Prímagázzal, akik a 12.000 F-tért 3 db 9 kilós töltetű palack cserét 
biztosítanak, és ide is hozzák, és a jogosultaknak ide kell hozni az üres palackot a megadott időpontban és helyen 
veheti át a teli palackot. A tüzifát kérték a legtöbben. Arra gondoltam, hogy megoldjuk helyi vállalkozóval, aki 
az árajánlatát úgy adta be, hogy a 12.000 Ft-ért 0,5 m3 nyárfát tudna biztosítani ölfaként, és kihordaná házhoz. A 
másik lehetőséget a jegyző asszony mondja el! 
 
Torma Andrea jegyző 
Az egyik lehetőség, hogy hálós zsákokban van kiszerelve a konyhakészre összevágott fa – mutatom (fényképen 
bemutatva). A cég leszállítja a teljes mennyiséget a faluba, egy helyre, de csak ha Bánk és Borsosberény közül 
valamelyik még csatlakozik, mert csak kamionnyi mennyiség leszállítását vállalják. Egy fő nyolc darab ilyen 
zsákot kapna, ami összesen 0,27 m3 akác vagy bükkfa. Tehát a teljes mennyiséget leszállítanák egy helyre, és 
nekünk kellene kiosztani a jogosultaknak, személyenként 8 zsákot. A másik lehetőség egy drégelypalánki 
vállalkozó, aki 0,6 m3 akác ölfát adna 12.000 Ft-ért, és pluszban vállalja a házhozszállítását.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem szeretnék egyedül dönteni ebben a kérdésben. Melyik legyen? 
 
Dósa Istvánné képviselő 
És az a diósjenői? Konyhakészen hordja a fát. Azt nem lehetne megkérdezni? Nehogy az legyen a gondja az 
időseknek, hogy ki vágja össze neki a fát! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én már hozattam azzal fát, és szerintem nem volt meg a kettő m3! Ez került 60.000 Ft-ba! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Összevágva? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Akkor vagy az akác vagy a zsákolt, a nyárfa kiesik! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
A helyi vállalkozó más fát nem tud hozni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nyárfára adott ajánlatot. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Akkor inkább akác legyen, ez egyértelmű! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A zsákolt fa is akác? 
 
Torma Andrea jegyző 
Akác vagy bükk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Mind a kettőnek van fűtőértéke! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jogszabály alapján nem vagyunk kötelesek házhoz szállítani, illetve hasíttatni! Ez részünkről a plusz 
szolgáltatás! Mindenkinek magának kellene intézni a szállítást. Az én véleményem, hogy maradjunk az öl 
akácfánál, ami 0,6 m3. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Így van! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
És még ki is viszik házhoz! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez a leg reálisabb! 
 
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 a téli rezsicsökkentés keretében nyújtandó tüzifa 0,6 m3 akác ölfa legyen, házhozszállítással, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó egyszeri 12.000 forint értékű 
természetben nyújtandó támogatás megvalósítását, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot:  
 

15/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentésben 
korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó 
háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI.27.) Korm.határozat 
végrehajtásához kapcsolódóan az alábbi döntést hozza: 
Tolmács Község Önkormányzata a 1602/2018. (XI.27.) Korm.határozat alapján egyszeri 
támogatásra jogosult, tüzifát igénylő háztartások számára történő tüzifa juttatás 
biztosítására vállalkozási szerződést köt a FATUSKÓ Kft-vel, a következő feltételekkel: a 
vállalkozó 70 fő tolmácsi jogosult lakcímére leszállít és átad egyenként 0,6 m3 (3 q tömegű) 
tűzifának alkalmas akác ölfát. A vállalkozó díj háztartásonként 12.000 Ft, azaz 70 háztartás 
tekintetében összesen 840.000 Ft. A vállalkozói díj a tűzifa ellenértékét foglalja magába, a 
szállítás költségét, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges járulékos költségeket a 
Vállalkozó saját költségére biztosítja. 
Tolmács Község Önkormányzata a 1602/2018. (XI.27.) Korm.határozat alapján egyszeri 
támogatásra jogosult, palackos PB gázt igénylő 6 háztartás számára történő természetbeni 
juttatás biztosítására a PRIMAENERGIA Zrt-vel történő palackkártyás szerződéskötést 
jóváhagyja, mely alapján a Primaenergia Zrt. jogosultanként 12.000 Ft értékben 3 db 9 kg 
gáztöltettel ellátott gázpalackot biztosít a jogosultak részére, Tolmács településen történő 
átadással. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az e határozat szerinti szerződések 
megkötésére. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az egyszeri 
természetbeni támogatás jogosultak részére történő juttatása érdekében tegye meg a 
szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: 2019.december 15. 
Felelős: polgármester 
 

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

 
 

Dósa Istvánné 
képviselő 


