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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

5/2019. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2019. május 28-án 17.30 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 
 
 Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető – 1. napirend tárgyalása során 
 
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 Hámori Imréné képviselőt.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Az „Egyebek”-be vegyük még fel az Önkormányzati traktor eladása kapcsán beérkezett ajánlatok elbírálását. 
 
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 
 

1. Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról 
Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről és 
gazdálkodásáról 
2018. évi belső ellenőrzési jelentés 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, valamint a 
2019/2020. nevelési év előkészületeiről; a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási 
feladatok 

Előterjesztő: Kiss Zsófia óvodavezető 
 

3. Beszámoló a Sportegyesület 2018. évi tevékenységéről és elszámolás a 2018. évi önkormányzati 
támogatással  

Előterjesztő: Hajnis Károly, Sportegyesület Elnöke 
 

4. Katasztrófavédelem Balassagyarmati Kirendeltség és a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2018. évi beszámolója 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

5. Rétság Rendőrkapitányság tájékoztatója Tolmács község 2018. évi közbiztonsági helyzetéről 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
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6. Útfelújítási pályázat 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

7. Belterületbe vonás iránti kérelem – megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

8. Rétsági Rendőrkapitányság rendőrkapitányság-vezetői kinevezés véleményezése 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

9. Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

10. Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló  
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

11. Egyebek 
 Kastély járda építés 
 „Újsori kút” felújítása 
 Tolmácsi üdvözlő táblák felújítása 
 Borház jobb oldali kerítésének felújítása 
 Önkormányzati traktor eladása – beérkezett ajánlatok elbírálása 

 
 
 
Napirend előtt   Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amint láttátok a traktor értékesítését meghirdettük a honlapunkon. Azért adtam ma 12.00 óráig benyújtási 
határidőt, hogy itt a testületi ülésen fel tudjuk bontani a borítékokat. Kettő darab ajánlat érkezett, az egyik helyi, 
a másik Nagyorosziból. Majd felbontjuk az „Egyebek”-ben. 
A falunapra érkeztek árajánlatok az EFOP keretein belül is. A Csík zenekar az már biztos – ez már rég biztossá 
vált - és a 14.00 órakor kezdődő kastély megáldása is. A megáldás egybe lesz a szentmisével, és Böjte Csaba 
Atya elfogadta a meghívásunkat, és itt lesz! Volt levélváltás, telefonálás, és Balassagyarmaton személyesen is 
beszéltem vele, felírta a naptárába, és másnap írt egy e-mailt, hogy ha isten is úgy akarja, itt lesz.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Bő két hónap van addig, nem kellene kiplakátolni?  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Készülnek már a plakátok. Dósa Roland révén lesz majd az élményautóztatás, az is fel fog kerülni a plakátra, 
hogy milyen autóval lehet majd menni. Csíkból a polgármesterrel feljön Vaszi Levente, aki résztvevője volt a 
Felszállott a pávának, és 2015-ben Ő lett a közönségdíjas. Lehet, hogy a zenekarával jön, lehet, hogy egyedül. 
Szívesen jönnek ingyen, bérmentve. 
EFOP pályázat. Ez az a pályázat, ahol öt településsel vagyunk egybe, Szendehely, Berkenye, Nógrád, Diósjenő 
és Tolmács. Az egész pályázat képzésekre és rendezvényekre épül. Borzasztó nagy pénzt tett bele az európai 
unió, öt településre 250.000.000 Ft. A képzések, rendezvények lebonyolítására szerződést kellett kötnünk egy 
úgynevezett „fővállalkozóval”, akik lebonyolítják, megszervezik mindezt. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Felnőtt képzésekről van szó? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Lehet, hogy már hallottatok az DFT Zrt-ről, az Ő egyik alvállalkozója készítette a pályázatot. A gesztor 
önkormányzat (Nógrád) már ki is fizetett nekik a díjat. A DFT ezután megpályáztatta az egész projekt 
lebonyolítását, aztán kicsit érdekessé vált az egész pályázati kivitelezés. Három település – Berkenye, Nógrád, 
Tolmács – nem voltunk hajlandóak velük aláírni a szerződést, mert olyan pontot is tartalmazott, ami a 
településünkre nézve hátrányos. A képzésekben van a nagy pénz, és az állt a szerződésben, hogy bármilyen 
okból, bárki hibájából, ha meghiúsul a képzés, az önkormányzatoknak akkor is ki kell fizetni a fővállalkozó felé 
a pénzt! Ezt mi nem akartuk! A három település kért árajánlatokat mástól, és külön kötöttünk szerződést az 
OXYTEAM Kft-vel. Szeretném, ha a testület megerősítene ebben, még ha utólag is, de egy jóváhagyást kérek.  
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Hámori Imréné képviselő 
Támogatunk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az alapító okiratukban benne van a rendezvényszervezés és a képzés is. Még a rendőrszékházban is szoktak 
oktatást tartani. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Miért nem állt mellétek a másik két település is? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt mi sem tudjuk! Egyébként a múlt hétvégén megtartott rendezvény is az EFOP pályázatból volt, és a nagyobb 
összegű rendezvény a falunap lesz, azt is félig-meddig EFOP pénzből finanszírozzuk, például a Csík zenekart. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy az EFOP pályázathoz 
kötődő, a rendezvények és oktatások lebonyolítására vonatkozó, általam az OXYTEAM Kft –vel aláírt szerződést 
jóváhagyja, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az EFOP pályázat megvalósításáról szóló, az OXYTEAM Kft-vel megkötött 
szerződés kérdését, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot: 
 

35/2019. (V.28.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az EFOP-1.5.3-16 
azonosító számú, „Egyenlő esélyt Nyugat-Nógrád mikrotérségben élőknek!” című pályázati 
projekt megvalósítására, a képzések, valamint a rendezvényszervezési feladatok teljes körű 
ellátására vonatkozóan az Önkormányzat és az Oxyteam Kft. (2617 Alsópetény, Petőfi út 
24.) között megkötött szerződéseket. A képviselő-testület a szerződések megkötését 
utólagosan helybenhagyja és megerősíti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amit eladtunk 2 ha földterületet a Gálkernek, a földhivatal visszautasította a tulajdonjog bejegyzés iránti 
kérelmet, mert van egy olyan törvényi előírás, hogy 25 millió forint feletti értékű földnél 5% elővásárlási jog a 
magyar államot illeti. Erről lemondó nyilatkozatot kell kérni a magyar államtól, mert nyilván nem akarják 
megvenni. Megkerestem Bódis ügyvéd urat, aki fogalmazott egy levelet, el is küldtük a magyar állami 
vagyonkezelőnek. Szerintem hamarosan megjön a nyilatkozatuk és utána megtörténik a bejegyzés. 
 
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend      Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról 

Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről 
és gazdálkodásáról 
2018. évi belső ellenőrzési jelentés 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény, hozzászólás? 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja 
az önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítéséről szóló rendelet tervezetet, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és 
megalkotta a következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2019. (V.30.) 
önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A közös önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló határozati javaslattal kapcsolatban 
van-e kérdés? 
 
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 Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a 
következő határozatot: 
 

36/2019. (V.28.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
A képviselő-testület a költségvetés 2018. évi teljesítését 45.815 ezer Ft bevétellel, ezen 
belül: 

a) Működési célú bevétel      1.290 ezer Ft 
b) Finanszírozási bevétel    44.525 ezer Ft 

bevétellel jóváhagyja. 
 
A költségvetés 2018. évi teljesítését 44.533 ezer Ft kiadással, ezen belül: 

a) Személyi jellegű kiadás    35.268 ezer Ft, 
b) Munkaadókat terhelő járulékok     7.122 ezer Ft, 
c) Dologi kiadások      2.143 ezer Ft, 

kiadással jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  - 
 

 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ide kapcsolódik még a belső ellenőrzési jelentés. Megkapta mindenki. Kérdés, vélemény, javaslat 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 
2018. évi belső ellenőrzési jelentést, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a belső ellenőrzési éves összefoglaló ellenőrzési jelentést, és 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

37/2019. (V.28.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Danubius Expert Audit Kft. 
belső ellenőrei által elkészített „Éves ellenőrzési jelentés Tolmács Község Önkormányzata 
2018. évben elvégzett belső ellenőrzésről” szóló jelentést elfogadja és tudomásul veszi.  
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a lehetőségekhez mérten 
törekedjen az intézkedési javaslatban foglalt intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető elköszönt, és távozott a testületi ülésről. 
 
 
 
2. Napirend       Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről,  

valamint a 2019/2020. nevelési év előkészületeiről; a nyári szünetben elvégzendő 
karbantartási, felújítási feladatok 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Van az óvodában egy hosszabb ideje betegállományban lévő óvónő és ideiglenesen egy dada látja el a feladatát. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, és mondta Zsófinak, hogy nem jön majd csak szeptemberben.  
 
Dósa Istvánné képviselő 
Ő határozott időre van fölvéve? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lassan elmegy nyugdíjba. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Erre én is rákérdeztem Zsófinál, de még van neki ideje a nyugdíjig. Pedig ő nagyon jó lenne, ha lenne, mert 
gyógypedagógiai végzettsége van. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De itt nem gyakorolta. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem akarta csinálni! A Magdi dadus is kiesik, mert júliustól már felmentését fogja tölteni, utána nyugdíjba 
megy. Az ő állására is pályázatot kell kiírni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Egy vezető óvónőnek kötelezettségei vannak, sok a papírmunkája, és ilyen sok gyerek mellett egy óvónővel 
szinte képtelenség működtetni az óvodát! A dadus nem láthat el óvónői munkát! 
 
Torma Andrea jegyző 
Helyettes óvónőt fel lehet venni határozott időre. Az a kérdés, hogy talál-e? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Hát, igen! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Ha valakinek van munkahelye, az nem fog ide jönni egy hónapra! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Esetleg olyan, aki GYES-en van, és meg tudná arra az időre oldani a kicsi ellátását. Mennyit dolgozhat valaki 
GYES mellett? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt oldja meg a Zsófi, Ő az intézményvezető! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ez igaz. Ez a helyzet biztosan neki sem jó, mert gyerekcsoporttal is lenni és vezetői feladatokat is ellátni, azt 
együtt szinte képtelenség! Különben, ha megyek az óvodába, én úgy örülök, mert szépek a csoportszobák, 
esztétikusak! Készen van Zsófi kis irodája is. Nagyon szép műsort állítottak össze anyák napjára! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
óvoda beszámolóját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási 
tevékenységről, valamint a 2019/2020. nevelési év előkészületeiről; a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, 
felújítási feladatokról szóló beszámolót, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatot:  
 

38/2019. (V.28.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kiss Zsófia 
óvodavezető által készített, Tolmácsi Kisbagoly Óvoda működéséről, a nevelési és 
gazdálkodási tevékenységéről, valamint a 2018/2019. nevelési év előkészületeiről, a nyári 
szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatokról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   - 
 

 
 
3. Napirend       Beszámoló a Sportegyesület 2018. évi tevékenységéről és elszámolás a 2018. évi  

 önkormányzati támogatással 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Sajnáljuk, hogy nem indítottak csapatot!  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Majd talán pár év múlva föl nő egy fiatalabb generáció, akikre lehet csapatot építeni. 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
sportegyesület beszámolóját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Sportegyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a 2018. évi 
önkormányzati támogatással történő elszámolás napirendet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

39/2019. (V.28.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmács Sportegyesület 2018. 
évi sportegyesületi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
A képviselő-testület elfogadja a Sportegyesület 2018. évi gazdálkodásról és az 
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolót és pénzügyi elszámolást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   - 

 



Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete  5/2019. (V.28.) jegyzőkönyv 

 7

 
4. Napirend       Katasztrófavédelem Balassagyarmati Kirendeltség és a Balassagyarmati Hivatásos  

 Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi beszámolója 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e a napirendhez kérdés, észrevétel, hozzászólás? 
 
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
katasztrófavédelem és a tűzoltóság beszámolóját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Katasztrófavédelem Balassagyarmati Kirendeltség és a Balassagyarmati 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi beszámolója, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

40/2019. (V.28.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Balassagyarmati 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  - 

 
 
 
5. Napirend       Rétság Rendőrkapitányság tájékoztatója Tolmács község 2018. évi közbiztonsági  

 helyzetéről 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Voltam Rétságon a rendőrségi tájékoztatón. Olvasható az előterjesztésben, hogy Tolmácson egy garázdaság 
történt. Én azt hittem, hogy ez az, amikor bejelentettük, hogy megrongálták a táblánkat, de nem az. Sajnálják, 
hogy nincs polgárőrségünk! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
De egy hónapja elkezdtétek szervezni, vagy nem? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én nem kezdtem el. Annak vége! 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy elfogadjuk a rendőrkapitányság beszámolóját, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Rétság Rendőrkapitányság Tolmács község 2018. évi közbiztonsági 
helyzetéről szóló tájékoztatást, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatot:  
 

41/2019. (V.28.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete Rétság Rendőrkapitányság 
Tolmács község 2018. évi közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  - 
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6. Napirend       Útfelújítási pályázat 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bizonyára emlékeztek rá, hogy már többször pályáztunk az ebr42 rendszerben útfelújításra, amihez általában 
15%-os önerőt kell biztosítanunk. Most 25%-os önerőt kell biztosítanunk az 1 főre jutó iparűzési adóerő 
képesség alapján. Előzőleg már beszéltünk a Szabadság és az Arany János utcák felújításáról, hogy ha másképp 
nem megy, önerőből megcsináltatjuk. Ebben a pályázatba az Arany János utcát nem tudjuk bevinni, mert csak 
aszfaltos utca felújítását támogatják. A Szabadság utcára kértünk árajánlatot Bogdán Krisztiántól, aki már négy-
öt éve dolgozik nekünk. A Szabadság utca árajánlata: 495 méter hosszúságban, 4,2 méter szélességben 4+1 cm 
vastagságban lenne kiegyenlítés, emulzió szórás, és zúzott kőből padka készítés. Nettó ára 12.790.840 Ft. 
Először a Füvellő utcai átereszre is szerettük volna benyújtani a pályázatot, ezért erre is kértünk ajánlatot, és a 
határozati javaslatban még ez is szerepel, de azóta kiderült, hogy sajnos csak egy helyrajzi számra lehet pályázni, 
így a Füvellő utcát ki kell hagynunk, és javaslom, hogy a Szabadság utca felújítására nyújtsuk be a pályázatot. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Láttam, hogy az Arany János utcát is felmérték. Az is fel lesz újítva? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felmérték, de nem hiszem, hogy bele fog most férni a költségvetésbe. Ősszel, ha megkapjuk a kastély felújításra 
a támogatást, akkor meg lehetne csinálni. A költsége különben 5.916.500 Ft nettó. Az mondta a vállalkozó, hogy 
a kanyarban lévő házból kifolyik az esővíz az útra, és ha megcsináltatjuk, télen föl fog fagyni. Megcsinálják a 
vízelvezető árkot, de az még plusz pénz. Vagy fel kell szólítani a tulajdonost, hogy oldja meg a csapadékvíz 
elvezetését máshogy. 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyet ért azzal, 
hogy a Szabadság utca felújítására bruttó 16.244.367 Ft összeggel pályázatot nyújtsunk be, vállalva az önerő 
biztosítását, és aki elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az útfelújítási pályázatot, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

42/2019. (V.28.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot 
nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével kihirdetett pályázatára a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra, azon belül a c) Belterületi utak, járdák, 
hidak felújítása pályázati alcélra, az alábbiak szerint. 
 

- A megvalósítási helyszín:  
• 2657 Tolmács, Szabadság utca, 316 hrsz, 

- A projekt megnevezése: „Tolmács Szabadság utca felújítása” 
- A tervezett beruházás teljes bruttó (áfával növelt) költsége 16.244.367 Ft. 
- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 25 %-a, bruttó 4.061.092 Ft. 
- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás (költségvetési tartalék). 
- Az igényelt támogatás bruttó (áfával növelt) összege: 12.183.275 Ft. 

 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti és biztosítja. 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a pályázat határidőben történő benyújtásáról. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, 2019. május 31-ig 
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7. Napirend       Belterületbe vonás iránti kérelem – megállapodás módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés van-e ezzel kapcsolatban? 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Valaki értelmesen mondja el nekem, hogy mi az, amit nem vállalt? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tálas Zoltán Patrik kifogásolt valamit? 
 
Torma Andrea jegyző 
Igen. Küldtek egy levelet, amiben leírták, hogy mit nem szeretnének a megállapodásban, ezt megkapta a testület 
is, olvashattátok az észrevételeit. Az elfogadható észrevételek alapján az ügyvéd úr módosította a megállapodást.  
Leegyszerűsítve arról van szó, hogy mi önkormányzat önhatalmúlag nem mondhatjuk azt, hogy például 
aszfaltozd le az utat, csinálj oda közvilágítást, csinálj vízelvezető árkot az út mentén, stb. csak azért, mert mi ezt 
szeretnénk, vagyis kizárásra kerül annak a lehetősége, hogy visszaéljen az önkormányzat azzal, hogy belterület 
lett a kért terület. Ilyen fejlesztés a kérelmezőre csak akkor terhelhető, ha valamelyik hatóság kötelez erre, és 
előír bármi ilyen beruházást a belterületbe vonás miatt, akkor a kérelmező feladata lesz, hogy azt elvégezze, 
finanszírozza, de mi, hatósági előírás nélkül nem találhatunk ki elvégzendő beruházásokat a részére. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt a Bódis ügyvéd úr egy mondatba foglalta bele az új megállapodásba. 
 
Hámori Imréné képviselő 
De vállal egyébként minden költséget! Én ezt vettem ki a múltkor is. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Le is írta, hogy minden meg van csinálva. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én csak azt nem értem, hogy miért ilyen fontos, hogy belterületbe vonjuk!? Mi a szándékuk? Oda nem biztos, 
hogy egy tűzoltó autó be fog tudni menni! „A későbbiek folyamán a tulajdonosokat külön nyilatkozatban, az 
adásvételi szerződés mellékleteként és abban foglalva kötelezi, és magára kötelezőnek tekinti.” Miért kell ezt 
mellékletben? Miért nem lehet a szerződésben? 
 
Torma Andrea jegyző 
A melléklet ugyanúgy része a szerződésnek.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt tényleg nem tudni, hogy miért akarják belterületbe vonatni. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Ha csak arra használják, amire eddig, akkor nem sok értelme van. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nekünk ez pénzbe nem kerül, végül is mindegy,  kárunk nem lesz belőle. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Így van! 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy az előterjesztett módosítás szerint elfogadjuk a módosított megállapodást, és felhatalmaz annak aláírására, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő-testület megtárgyalta a belterületbe vonással kapcsolatos megállapodás módosítását, és 3 igen 
szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta a következő határozatot:  
 

43/2019. (V.28.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmács 083/1 és 083/2 
helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonására vonatkozó 25/2019. (IV.29.) határozat 
fenntartásával a belterületbe vonásra vonatkozó megállapodás előterjesztett módosítását 
jóváhagyja, és hozzájárul a módosított megállapodás megkötéséhez és az ingatlanok 
belterületbe vonásához.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztett módosított 
megállapodást az Önkormányzat nevében aláírja, és a belterületbe vonás érdekében a 
szükséges jognyilatkozatokat aláírja, és a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: azonnal, kérelmező igénye szerint 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
8. Napirend       Rétsági Rendőrkapitányság rendőrkapitányság-vezetői kinevezés véleményezése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ezek olyan fölösleges körök! 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyet ért azzal, 
hogy elfogadjuk a rétsági rendőrkapitányság-vezetői kinevezéséről szóló határozati javaslatot, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Rétsági Rendőrkapitányság rendőrkapitányság-vezetői kinevezés 
véleményezéséről szóló megkeresést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és 
meghozta a következő határozatot:  
 

44/2019. (V.28.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Rétság Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetői kinevezésre javasolt Révész Ákos József r.ezredes kinevezése ügyében 
kialakított állásfoglalása:  
A képviselő-testület – tekintettel Révész Ákos József ismertetett szakmai pályafutására, és 
a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitány szakmai véleményére – támogatja Révész Ákos 
József Rétság Rendőrkapitányságnál történő kapitányságvezetői kinevezését. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről írásban 
értesítse a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
9. Napirend       Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló  

 beszámoló 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A gyermekjóléti szolgálat munkatársa, aki hozzánk járt ki, felmondott és Rétságon fog dolgozni, legalábbis ezt 
hallottam. 
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Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyet ért azzal, 
hogy elfogadjuk a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló beszámolót, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

45/2019. (V.28.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta és 
elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    - 

 
 
 
10. Napirend       Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény? 
 
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy elfogadjuk a szociális ellátásokról szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámolót, és 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

46/2019. (V.28.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi 
szociális ellátásairól szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    - 

 
 
 
11. Napirend       Egyebek 
 

 Kastély járdaépítés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mielőtt rátérnék a kastély járdaépítésre, azt szeretném elmondani, hogy most volt katasztrófavédelmi 
utóellenőrzés az iskolában. Most azt derítették ki, hogy az érintésvédelmi vizsgálat csak az iskolára vonatkozik, 
nem egyben az egész épületre. Igaz, van külön az óvodának is. Átfogóan el kell készíttetnünk az egész épületre. 
Talán 30 napot kapunk majd rá, hogy elkészíttessük. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Régen együtt volt az egész épületre. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, de közben jött a Tankerületi Központ, mint intézményfenntartó, és ők külön csináltattak. Abban mondjuk 
igazuk van, hogy egy épületről van szó! 
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Hámori Imréné képviselő 
Igazuk van, mert itt az épületről van szó, nem arról, hogy kihez tartozik az iskola vagy az óvoda.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kastély járdaépítés: Szép lett a kastély, szép lett a kerítés, jó lenne a járdát is megcsináltatni. Egy helyi cégtől 
kértem árajánlatot, ami bruttó 2.277.000 Ft lenne. A járda indulna a kiskaputól egészen föl, egyenesen a kastély 
nagy bejáratáig. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Legyen megcsinálva! 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy a kastélykertbe járdát építsünk a kiskaputól a kastély főbejáratáig, és elfogadjuk az erről szóló 
ajánlatot, és megbízzuk az ajánlatot adó vállalkozót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a kastély járdaépítés napirendi témát, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

47/2019. (V.28.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmács, Szent Lőrinc út 106. 
szám alatti Szentiványi Kastély kertjében a járda építésre az ML BAU s.r.o. által 
benyújtott, 2.277.000 Ft kivitelezési díjat tartalmazó árajánlatot elfogadja, és megbízza a 
polgármestert, hogy a járda építés munkálatainak elvégzését az ajánlatot benyújtó ML BAU 
s.r.o vállalkozásnál megrendelje, és az árajánlatnak megfelelő műszaki tartalommal, az 
anyag- és munkadíjat is tartalmazó 2.277.000 Ft kivitelezési díj összeggel a kastély járda 
építési munkálataira vonatkozó szerződést megkösse. 
 
Határidő: 2019. augusztus 9. 
Felelős: polgármester 

 
 
 

 „Újsori kút” felújítása 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Dr. Szetei Iván keresett meg ezzel a kéréssel, hogy nem tudnánk-e bevállalni ennek a felújítását? Ő felvállalná a 
munkadíját, miénk lenne az anyagköltség. Azt mondta, hogy ha már ilyen szép a falu, akkor ne legyen már ott az 
a csúnya kút. A kútház rendbetételét 108.000 Ft + ÁFA áron tudja vállalni. Az ajánlat tartalmazza a vakolat 
helyreállítását, szegélydeszka cseréjét, dörzsölős vakolat felvitelét. Az ajánlat csak a munkadíjat tartalmazza. Azt 
kéri még, hogy a kútház körül a bozótirtást és a beton helyreállítást oldjuk meg közmunkásokkal. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Abba a helységbe gyakorlatilag semmi nincs már! Ott volt egy hidrofor és kettő darab szivattyú, de amikor a Tsz 
megszűnt, akkor azt elvitték onnan. Én eltakarítanám onnan! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tudod, mert megnéztem, és az a magyar közút területéhez tartozik, a Magyar Állam tulajdona.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A magyar közút még nem is létezett, amikor azt a kutat megásták! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem bonthatjuk el csak úgy! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ha már hófehér lesz, akkor valamit festessünk rá! Mondjuk egy baglyot, vagy a címerünket! Előbb látni, mint a 
Tolmács táblát! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Felújítsuk, vagy ne újítsuk föl? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Igen, újítsuk föl! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt is le kell levelezni, de nem hiszem, hogy azt mondaná a közút, hogy ne újítsuk föl! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nincs értelme annak, hogy ott van! Ajtó nincs rajta, és az ideiglenes illegális plakátragasztók fogják használni! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Egy szép bagolycsaládot festetünk rá! 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy megkeressük a közút kezelőjét, és hozzájárulásukat kérjük az „Újsori kút” elbontásához vagy 
felújításához, és attól függően, hogy a kezelő melyik megoldáshoz járul hozzá, a rendbetételhez biztosítunk saját 
forrást, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta „Újsori kút” felújítását, és 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

48/2019. (V.28.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tolmács 084 
helyrajzi számú, a Magyar Állam tulajdonában, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
kezelésében lévő közút területén található romos épület (régi traktor mosó, un. „újsori kút”) 
– a közút kezelőjének hozzájárulása szerint - lebontásához vagy felújításához szükséges 
összeget az Önkormányzat költségvetéséből biztosítja. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy egyeztetéseket folytasson a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. illetékesével az un. „újsori kút” épületének rendbetétele (lebontása 
vagy felújítása) ügyében, majd a közút kezelőjének hozzájárulása szerint az épület 
lebontása vagy felújítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 

 Tolmácsi üdvözlő táblák felújítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Diósjenőn van egy Dekor nevű cég, és kértem tőlük árajánlatot üdvözlő táblák elkészítésére. A táblák gyártási 
ára darabonként 12.000 Ft + ÁFA lenne. Ez a következőket tartalmazza: alumínium kompozit szendvicslemez 
hordozó, digitális direkt nyomtatást színes, kültéri festékkel, UV álló felületvédelem, lakkozással vagy 
laminálással. Nem tartalmazza az ár a grafika megtervezését és szállítást. A grafika tervezési költsége jellemzően 
2-4000 Ft/tábla között szokott lenni a tartalomtól függően. Nem egy nagy összegről beszélünk. Csóri Miklóssal 
beszéltem, Ő is csinál grafikákat, már küldött is mintát. A tábla üdvözlő és elköszönő szövegén kívül a régi 
Magyarország térképet ábrázolja, illetve Tolmácsot és a testvér településünket, Fitódot. Esetleg még a 
népességszámot is rá lehetne írni.  
 
Torma Andrea jegyző 
Csak a táblát csináltatnánk? A keret marad a régi? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Itt a parókia előtt is van egy keretbe kihelyezve Tolmács térkép, de már szinte láthatatlan, oda is lehetne 
egy új térképet készíttetni. 
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További  hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy új üdvözlő táblákat és információs táblát készíttessünk, melynek költsége várhatóan 50.000 Ft lesz,  
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Tolmácsi üdvözlő táblák felújítását, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

49/2019. (V.28.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmács településre bevezető 
utakon meglévő üdvözlő táblák cseréjét rendeli el. 
A képviselő-testület megbízza és felhatalmazza a polgármestert, hogy az új üdvözlő táblák 
készítését (grafikai tervezés és táblák készítése) 50.000 Ft erejéig megrendelje, és 
gondoskodjon az új üdvözlő táblák kihelyezéséről. 
 
Határidő: 2019. augusztus 9. 
Felelős: polgármester 

 
 
 

 Borház jobb oldali kerítésének felújítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Dósa Károly keresett meg, hogy szeretné elkeríteni a saját ingatlanát, de tudja, hogy a jelenlegi rossz állapotú 
kerítés a mi tulajdonunk és járuljunk hozzá úgy, hogy ők anyagszámlát nem tudnak adni, de munkadíjról igen, és 
erről állítanának ki részünkre számlát. Bevállalnák úgy a kiméretést is, hogy fele-fele arányban vállalnánk a 
költséget velük. Amit írásban ma behozott, abban az áll, hogy 76 méter hosszan kerítene és a kiméréssel együtt a 
kerítésháló és a munkadíj 130.000 Ft lenne. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Egészen a temetőig kerítene? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hát nem egészen addig, addig, amíg most megy. Elvileg nekünk kellene keríteni, de félti a kislányt és ezért 
elkeríti ő! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szép is lesz arra fölfelé akkor! 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyet ért 
azzal, hogy Dósa Károly felújítsa a borház kerítését, és ehhez vállaljuk az önkormányzat költségvetése terhére 
vállaljuk a 130 ezer Ft munkadíj kifizetését, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a borház jobb oldali kerítésének felújítását, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

50/2019. (V.28.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmács, Szent Lőrinc út 84. 
számú ingatlan lakójának megkeresését támogatja, mely alapján hozzájárul, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában lévő, Tolmács, Szent Lőrinc út alatti 82. szám alatti Borház és 
temető jobb  oldali (a Szent Lőrinc út 84. számú ingatlan felőli) 76 méter hosszú oldalsó 
kerítése a következők szerint felújításra kerüljön: 

• az Önkormányzat saját költségvetése terhére biztosítja a kerítés felújításához 
szükséges munkadíjat, 130.000 Ft értékben, valamint 
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• az Önkormányzat saját költsége terhére biztosítja a felújításra kerülő telekhatár 
fölmérővel történő kimérését és kijelölését, annak érdekében, hogy az új kerítés a 
tényleges telekhatáron kerüljön megépítésre. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a borház és temető jobb oldali 
kerítésének felújítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nekem lenne még „Egybek”-ben hozzászólásom. Nagyon jó ötlet volt a hétvégi fűnyírás kezdeményezés, tizen-
páran vágtátok a füvet. Most a kastély szépen meg lesz csinálva, szerintem a MÁV-ot fel kellene szólítani, hogy 
tegyék rendbe azt a holtvágányt, ami bemegy az erdőkémiába.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azaz erdőkémiáé! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Akkor az erdőkémiának kellene levelet írni, mert tavaly is majd megbolondultak ott az allergiások a parlagfűtől! 
Másrészt pedig a falu közepén van és nagyon nagy a dzsindzsa. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Úgy is akarok velük beszélni, mert a régi gránit kerítésnél is otthagyták a füvet! Amíg volt közmunkás, addig 
megoldottuk, de most már nincs közmunkás! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Így van! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Valaki azt mondta, hogy egy illető nagyon jó pénzt kap az erdőkémiától, hogy tartsa rendbe azt a területet. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ha beszélsz velük, jó lenne azt is mondani, hogy tényleg rendszeres legyen a fűnyírás, főleg a falunapon! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Fűnyírást még kétszer tervezünk a falunapig. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az augusztus végi rendezvényről még nem érkezett jelzés a Felső Kocsmától? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Azért szeretném, ha gondolnánk arra a rendezvényre is, és támogassuk őket! Tartalékoljunk rá, ne érjen 
váratlanul a megkeresésük! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor módosítani kell a költségvetést, mert támogatást már nem tudunk adni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Jó, csak emlékezzetek rá, hogy Rétság hogy járt az Extrém nappal! Ez az egy nagyobb volumenű rendezvényük 
volt, és egyszer nem kapták meg az önkormányzati támogatást és onnantól nincs rendezvény! Támogassuk őket! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Gyönyörű lesz a kastély területe, de azzal a kerítéssel mi lesz ott az óvodánál? 
 



Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete  5/2019. (V.28.) jegyzőkönyv 

 16

Hajnis Ferenc polgármester 
A kastély és az óvoda között mindenféleképpen le kell bontani. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Akkor jó! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Régen nekünk ott lenn volt az ovikertünk a gyümölcsfáknál, szerintem az most is jó lenne! 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Arra az idén már biztos, hogy nem lesz keretünk. Különben azokat a fákat ki kellene vágatni, mert fajtaidegenek, 
és platán fákat kell ültetni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az a hely pedig jó lenne játszótérnek! A múltkor annak kerestük a helyet, hogy hol legyen. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
A MÁV nem reagált a levelünkre? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mi elküldtük, de azóta sem jelentkeztek. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Mi lesz a Gránit-Ex Kft. telephelyével? Csinálnak vele valamit a falunapig? Vagy nem? Akkor szép látványt fog 
nyújtani a rendezvényünkkor! Ott marad az a csúnya birka akol is? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Találunk rá megoldást. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Felvetődött a Böjte Csaba falunapunkon való jelenléte. Mindenki tudja, hogy ez az ember árva gyerekekkel 
foglalkozó rendszert működtet. Ha elvárjuk tőle, hogy részt vegyen, megáldja a kastélyt, akkor illene az árva 
gyerekek javára önkormányzati támogatás adni. 
Jó lenne rendbe tenni a viziközmű társulást, mert állítólag még mindig én vagyok az elnök. Cégkaput kellene 
nyitni, én is kaptam értesítést meg a könyvelő asszony is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Természetesen a Böjte Csaba árva gyermekeinek ajánlottunk fel pénzt. Igaz, nem mi, hanem az egyház. Lesz 
gyűjtés is szervezve, hiszen ezért járja a településeket. Egyébként 50 házat üzemeltet már. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Konkrétan mi, önkormányzat nem gondolkoztunk pénzbeli támogatásban? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, mert az egyház támogatja.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Akkor jó! Együtt fognak misézni Ferenc Atyával? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Nyilván megbeszélik, hogy ki melyik részét tartja meg. Egyébként felvidékről fog érkezni hozzánk, 
délelőtt ott misézik, aztán délutánra ide fog érni. 
Emlékeztek, hogy Dr. Harmos Viktória ügyvédnő intézte a viziközmű társulás megszűntetését. Mi meg is 
csináltunk ezzel kapcsolatban mindent, de az ügyvédnő nem nyújtotta be a cégbíróshoz! Mi meg csak vártuk, 
hogy mikor kapunk a megszűnésről valami döntést. Hívogattam az ügyvédnőt, de nem volt elérhető! Ott 
tartottam, hogy írok az ügyvédi kamarának egy panaszlevelet, de először megkérdeztem Bódis ügyvéd urat, mert 
nála volt gyakornok. Bódis úr azt mondta, hogy ne írjak semmit, majd ő először beszél vele. Beszélt is vele, és 
akkor derült ki, hogy nem nyújtotta be a papírokat a cégbíróság felé. Most Bódis ügyvéd úr kezébe tettük az 
ügyet, nagy a valószínűsége annak, hogy össze fog kelleni hívni még egy közgyűlést. Minden utcában vannak 
megbízottak, elég lesz azokat. A lényeg az, hogy Ő intézi, és a polgárőrség megszűntetését is. Egyébként nem 
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egyszerű megszüntetni ilyen szervezeteket. Nyilván azon vagyunk, hogy minél előbb megszűnjön. Az, hogy 
ebben a ciklusba, hogy nem fog megszűnni, biztos! 
A traktorra két árajánlat érkezett. Látjátok zárt borítékban vannak!  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mi van ráírva? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Zetor 6245 árajánlat, a másikra semmi csak a dátum! 
Bontom az első borítékot. Hajnis Ferenc polgármester a boríték bontását követően felolvasta a levél tartalmát. 
Dr. Szetei Iván Tolmács, Szent Lőrinc út 108/1. szám alatti lakos 1.680.000 Ft-os árajánlatot adott. Bontom a 
másikat is. Hajnis Ferenc polgármester a boríték bontását követően felolvasta a levél tartalmát.  Glózik Csaba 
Nagyoroszi, Kis J. 35. szám alatti lakos ajánlata 1.650.000 Ft. Egyértelmű, hogy ki ajánlott többet a 
traktorunkért. Szerintem szavazzunk! 
 
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy az önkormányzat Zetor típusú traktorát Dr. Szetei Iván részére eladjuk 1.680.000 Ft-ért, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a régi önkormányzati traktor értékesítésére beérkezett ajánlatokat, és 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

51/2019. (V.28.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában 
lévő Zetor 6245 tipusú, YFL-711 forgalmi rendszámú lassú járművet (traktor) vételére 
vonatkozóan beérkezett ajánlatok alapján a kedvezőbb (magasabb vételárat tartalmazó) 
ajánlat elfogadásával 1.680.000 Ft eladási áron Dr. Szetei Iván tolmácsi lakos részére 
eladja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a traktor adásvételére vonatkozó 
szerződés megkötésére. 
 
Határidő:azonnal 
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. 

 
 
 
 
 

Hámori Imréné 
képviselő 


