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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

6/2019. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2019. július 23-án 17.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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 
 Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
 Dósa Istvánné 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. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Javaslom, hogy a képviselők részéről a falunappal kapcsolatban felmerült kérdések megbeszélése miatt a 
napirendek tárgyalása előtt beszéljük meg az „egyebek” témakörét. 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendeket és azok tárgyalási sorrendjét 5 igen szavazattal egyhangúan 
elfogadta, és az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
Napirend 
 
             Egyebek 
  Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

1. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása 

  Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Szociális célú tüzifa vásárlásához kapcsolódó támogatás iránti igény benyújtása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

3. Iskolakezdési támogatás 
  Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
4. Közút lakosság részéről történő kőszórásához történő hozzájárulás iránti kérelem 

  Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
Napirend előtt:    Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Elkészült a kastély külső felújítása, most a kerítést kell lebontani, illetve kerítést kell készíttetni a Szabadság utca 
felöli oldalra. Területrendezést is kell csináltatni, hogy a falunapig elkészüljünk. 
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Hámori Imréné képviselő 
Nagyon szép lett a kastély! Olyan jó ránézni! 
Ha elbontjátok a kerítést, fogom javasolni az óvónőknek, hogy jobban figyeljenek a gyerekekre, mert ezek a 
mostani gyerekek szemfényvesztők! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tényleg jól néz ki, ezért nem kellene két kamerát felrakni? Nehogy kitörjék az ablakokat, vagy el kezdjék a 
falakat összefirkálni! Szerintem a kamera visszatartó erő lenne! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Körbe lesz kerítve, szerintem nem lesz szükség kamerákra. Október után az új testületnek majd még a 
vízelvezetést kell megoldani. Az sem lesz kis munka. Az iskolánk tetője is beázik, azt is meg kell csinálni! Ide a 
hivatalba két kazánt kellene venni! Lesz mit csinálni! 
Kértem árajánlatot a kastély bal oldalán vezető járdára, amit el is tudnak készíteni 11-éig, az ára 1.031.600 Ft. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Egészen az Arany János utcáig? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Dehogy is! A konyha felé vezető járdáig. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha be lesz zárva a kapu, úgy sem lehet átjárni! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Azt mondják, hogy nem lesz zárva! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
De ha majd 1-2 ablakot betörtek –hülyeségből - akkor majd be lesz zárva! Lesznek olyan okos emberek – 
alkohol befolyás alatt - hogy még az ajtót is kifeszítik, mert látni akarják, hogy mi van bent! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ki kell írni, hogy az épület üres! Nem szabad arra gondolni, hogy ilyen megtörténhet! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Rétságon egy vastag, 6 mm-es kirakatüveget zúztak be! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ott randalíroznak, még a várótermet is tönkre tették! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Mi a biztosíték arra, hogy itt nem fognak? Én, amikor átmegyek a fiamékhoz, arra járok, és mindig találkozom 
ismeretlennel! Biciklissel, kutyással! Jó, most lehet, hogy csak a kastélyra kíváncsiak. Nyitva a nagykapu, bárki 
bemehet autóval is. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A Kisbíróba le van írva, hogy belülre még pályázni kell! Reméljük, nem lesz semmi baj. Különben mennyibe 
kerül egy kamera? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy normális kamerarendszer kiépítése milliókba kerül. Felmérettük, hogy a meglévőket mennyiért lehetne 
működőképessé tenni, 5,5 millió lenne. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Hány kamera? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hat vagy hét. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Egyébként nem ér meg annyit? A rongálások és a szemétlerakások ellen? 
 



Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete  6/2019. (VII.23.) jegyzőkönyv 

 3

Hajnis Ferenc polgármester 
Most a LEADER-ben lesz pályázati lehetőség ilyenre, de hogy mikor írják ki, azt nem lehet tudni! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem tudjuk megcsináltatni önerőből? Vagy nincs pénzünk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van pénzünk, és még a kastélyfelújításra kapunk nagyjából 18 milliót vissza, de csak csínnyák a költekezéssel, 
mert, ha nem nyerünk a Szabadság utca felújítására, akkor önerőből kell megcsináltatnunk! Én nem érzem jól 
magam, ha 10 millió alá csökken a számlánk! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Pedig jó lenne, mert annyi idióta van mindenhol. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szépen megcsináltattuk a közösségi házat és a borházat is, ahol nyitva az ablak, hogy szellőzzön, és nem tették 
még tönkre! Nem mondom, hogy nincs benne a pakliba, nyilván benne van! Azért vagyunk, hogy döntsünk, és 
ha a testület úgy dönt, hogy rendes kamerákat szereljünk föl, akkor nyilván úgy lesz! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Éjszakára le kell zárni a kapukat, és lehet biztosítást kötni a kastélyra. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Biztosításunk most is van, de búcsúig nem fogjuk tudni lezárni teljesen. Nyilván, ha teljesen zárható lesz a 
terület, újra fel kell értékeltetni és módosítani kell a biztosításunkat az értékkövetés miatt. Egyébként minden 
épületre van biztosításunk, még a temetőre is! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az intézmény területének eleve zárva kellene lenni! Azt én is látom, hogy a késő délutáni órákban is játszanak a 
játszótéren, kutyával sétálnak. De ha bezárod, megkérdezik, hogy hová menjenek játszani? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Este nyolckor már ne akarjanak ott játszani!  
 
Hámori Imréné képviselő 
Be kell zárni, de akkor már jó lenne a kamera rendszer, és látnánk, hogy ki mit csinál ott. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mondjátok meg, hogy mi legyen! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Amíg nem zárható, nincs kerítés, addig a rendőrök is úgy vannak vele, hogy nincs megfelelő védelem. Semmi 
nem tiltja, hogy bemenjen! Ha már leütött egy lakatot, vagy befeszített egy ajtót, az már betörés! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Kell kerítés, és be kell zárni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A nyugdíjasok be kell, hogy járjanak a klubhelyiségükbe! Legfeljebb az óvoda felöli kaput zárjuk. A kastély 
nagykaput nem zárhatjuk, mert ott sűrűn járnak. Többen arra rövidítik le az utat. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Napközben nyitva lehet, de estére le kell zárni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor a nyitást, zárást ki vállalja föl? Senki? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az egy szokás kérdése, hogy arra jártunk eddig. Nem lehetne azt, hogy mostantól csak körbe lehet? Amikor 
bezárják az óvodát, bezárják a kapukat is! Aki jön reggel, az pedig nyitja! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt lehet, minden további nélkül!  
Augusztus 3-án szervezünk egy kastély körüli takarítást, illetve a kastély nyílászáróinak takarítását, várok 
mindenkit! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Hogy képzeled el a falunapot? Mert szerintem sok ember lesz! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem lesz nagy tömeg, mert Böjte Csaba atya mégsem tud jönni. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Más elfoglaltsága miatt nem tud jönni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tudta elintézni a vasárnapi helyettesítését otthon, úgy, hogy nem tud jönni! Szombati napon el tudna jönni, 
de azt nekünk nem jó. Szombaton még munkanap is lesz! 
 
Hámori Imréné képviselő 
A Csík zenekar remélem jön! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerződés köti őket. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az érdekel, hogy hol lesz a színpad, hol helyezkedjenek el az emberek? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A régi, volt salakpályán lesz elhelyezve, szemben a kastéllyal. A két nagy fa közé bemegy a színpad, és az 
iskolától a színpad széléig lesz lezárt terület, mert ott lesznek az aggregátorok. Az öltözők az iskola épületében 
lesznek. Készíttetünk egy mobil lépcsőt és az iskola bejáratától közvetlenül tudnak majd a színpadhoz jutni. 
Ahol az óvodai játszótér van, ott lesz egy gyerekjátszó, ahova sátrat is húzunk, mert oda süt a nap. Ha a 
kastéllyal közvetlenül szemben állunk, bal oldalt van egy kis fasor, ott lesznek a népi játékok. Vettünk ledes 
égősor, hogy este is meg legyen arra világítva. A kézművesek a járda mellett lesznek végig. A műanyag 
játékárusok a jelenlegi salakpályán kapnak helyet. A régi felvonulási épület, ahol van, ott lesz két kisebb 
körhinta. A mobil WC-k a salakpálya mellett lesznek. Az iskola és a kazánház közötti beugró részen lesz a 
fellépők parkolója. Egy váci biztonsági céggel kötöttünk szerződést hat főre, ők lesznek a beléptető kapuknál. A 
segítők, fellépők kapnak egy karszalagot, és csak azokat engedik majd a lezárt területekre. A délelőtti segítőknek 
külön pólókat készíttet egy helyi vállalkozó. Egy mentőautó itt lesz egész nap. A versenyautózás ½ 10 órától 
kezdődik, a pólós segítők fogják biztosítani az út két oldalát, a rendőrség az útlezárás két végén biztosítja a 
területet. Egyedül majd a buszt kell átengedni, ha lesz utas, ha nem lesz utas, akkor a Szurdok utcánál fordul 
majd meg. A Kisbíróba is beleraktuk, hogy az útlezárást tudja mindenki, és számítsanak rá, de a falunap előtt 
külön értesítést is fognak kapni a lakók, hogy számítsanak rá. Biztonsági szalagot is kell vásárolnunk, és úgy 
gondoltam, hogy körbe kerítjük vele a parkot, és onnan lehet nézni a versenyautózást. Délutáni etapot nem is 
biztos, hogy megtartjuk, mert szerintem délelőtt lefutja az 50 kilométert, ennyire kaptak engedélyt. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Délután úgy is ott van a sok program. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mennyibe fog kerülni egy menet? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tudom, ezt Ő fogja megállapítani. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A vacsora honnan lesz? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A beszállítónk fogja készíteni. 
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Hámori Imréné képviselő 
Hol lesz a bejárat? A sorompótól? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, a nagykapun. Oldalról senki nem jöhet be, csak a fellépők, művészek. 6 órától jönnek az árusok, Sinka 
Sándort bíztam meg az irányításukkal, de ott helyezkednek el a járda mellett, ahol akarnak. Ő lesz a rendezők 
szervezője is. Jakus Szilvia megszervezi, hogy neki ki legyen segítője. Augusztus 3-án lesz a kastély takarítása, 
díszítése, virágokat fogunk az ablakokba rakni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Hány órától? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
9-től. A Fény-Adó Kft. bevállalta az ebédfőzést. 
Még tereprendezést is kell végezni. Nyugdíjasokat is szívesen látunk, várunk! A DMRV-től kértem árajánlatot 
párakapu bérlésre. Nem válaszoltak még, de kölcsönözhető tőlük. Beraknánk az óvoda konyha ajtajához, és a 
konyha ablakon lehetne vizet vételezni hozzá. A kisszínpadon lesz a büfé, ott árnyék lesz szinte egész nap. 
Mellette lesz egy szendvicses és a kürtőskalácsos. Most még azt nem tudom, hogy a vacsoraosztás hol legyen, 
majd elmegyünk a helyszínre és megnézzük. Otthon felvetődött, hogy jegyre adjuk a vacsorát, de az nagyon sok 
munkával járna. Szerintem bővel jut majd mindenkinek a 800 adagból, az idegenek, akik a Csík koncertre 
készülnek, nem fognak ide jönni délután 6-ra a vacsorára. 7-ig lesz a vacsora, ¾ 8-kor már a Csík fog hangolni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ferenc atya fog misézni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem akarod meghívni a püspök atyát? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Már nem. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az már leköszönt. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Nem is jön vendég atya? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kántorok a rimóci rezesbanda lesz, és meghívta a rimóci atyát, mert akkor lesz az 50. évfordulója, de még nem 
jelzett vissza. Akkor lesz biztos, ha visszajelez. A kastély szentelés a lényeg. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Azért jó lenne, ha jönne egy vendég atya. Búcsúra jó lenne egy vendég atyát hívni! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ott van a Nagyoroszi atya is, fiatal pap, ő is jó lenne!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az egyháznál az atya az elnök, az, hogy kit hív, rajta múlik! Én javasoltam neki a Csókai Andrást is. Nagyon 
vallásos ember. Ingyen jár műteni a világon minden hova. A sziámi ikreket se vállalta más, csak Ő. Az Atya azt 
mondta, hogy nem. A régebbi papokkal van jóba az atya. 
22.00 órakor lesz a tüzijáték, és utána vége a programnak. Balla Mihály képviselő urat is meghívtam, de még 
hivatalosan nem jelzett vissza. A fitódi polgármester úr jön a feleségével. 
 
Torma Andrea jegyző 
A fitódi papot nem hívhatnánk meg? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Csíkit? Illyés Zsoltnak hívják, egy fiatal pap. 
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Hámori Imréné képviselő 
Hívd meg, hátha eljönne! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mondtam, hogy papot az atya hív! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A bánki polgármestert meghívtad? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A környékbeli polgármesteri hivatalokba mindenhova küldtem meghívót! Aki eljön itt lesz, aki nem, az nem. 
Csak a szendehelyi polgármester jelzett vissza, hogy itt lesz. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Lehet pályázni 5.000 fő alatti településeknek óvodaudvar felújításra augusztus 21-ig lehet benyújtani a 
pályázatot 5 millió forintig. 100%-os támogatás és vissza nem térítendő. Ezt meg lehetne pályázni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, tudok róla. Nincs értelme pályázni! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Úgy gondolod? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem gondolom, hanem tudom. Volt egy előzetes felmérés, hogy ki mire szeretne pályázni. Szerintem inkább 
legyen a bölcsőde! Megmondták, hogy minden település egy pályázata biztosan támogatott lesz. Attól félek, ha 
több mindenre pályázunk, nem fogjuk megkapni a bölcsődére. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Egyik miért kaphat mindent a másik meg semmit? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sok pénzt kapott Diósjenő, Szendehely, Balassagyarmat. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Lehet pályázni szálláshely teremtésre is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kastély belsőre gondoltam, hogy az jó lenne. A kastélyra kellene 150 millió forint. Korrektek voltak, mert 
szóltak, hogy ne is dolgozzunk a pályázattal. 
Az egyház is benyújtott egy pályázatot a parókia felújításra, nyert a pályázat, de nincs rá keret! A 
pályázatíróknak akkor is kell fizetni 120.000 Ft-ot. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Szóval akkor jár a pénz, de nincs miből kifizetni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. A kastély járdát megcsináltassuk? Vagy mi legyen? De nem térkőből, hanem betontól készülne. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Hány méter az a járda? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
50 m2, azaz ötven méter. Ez egy olyan ár, hogy sürgősen kell megcsináltatni a járdát. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ki fogja más megcsinálni? Senki! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Három napos munka. 
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ha nem fogadjuk el, megy máshova dolgozni! Ennyi. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én nem mondom, hogy csináltassuk meg. Kértem árajánlatot, majd a testület eldönti, hogy kell járda oda vagy 
nem! 1.031.600 Ft. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Durván 20.000 Ft / méter. Nem sok ez? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem az anyag a sok, hanem a munkadíj. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felhívom a vállalkozót, és tegyétek föl neki a kérdéseiteket. 
 
Hajnis Ferenc polgármester telefonon felhívta Miklósi László vállalkozót, és kihangosította a 
telefonbeszélgetést. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Lapokból nem lenne olcsóbb a járda? 
 
Miklósi László vállalkozó 
De olcsóbb lenne annyival, hogy nem kellene megvenni a lapokat, de annak is kell sóderágy alap, mert ha csak a 
földre tesszük le, össze-vissza fog állni. A megmunkálás nem lesz kevesebb egy perccel sem! Kb. 250.000 Ft-tal 
lenne olcsóbb, de annak viszont kell tenni szegélyt, mert különben 1-2 éven belül össze-vissza fognak állni! 
Spórolni kb. 170.000 Ft-ot lehetne ezzel a megoldással. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Milyen széles lesz ez a járda? 
 
Miklósi László vállalkozó 
Azt kérted, hogy 1 méter legyen legalább. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Én inkább lapokból rakatnám! Csak szebb, mint egy sima beton járda! 
 
Miklósi László vállalkozó 
Nekem teljesen mindegy, hogy miből csinálom! Szerintem nem lesz olcsóbb a szegély miatt. Nincs előttem a 
régi költségvetés, nem tudom, hogy milyen árban volt a szegélykő. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A Laci a használtat akarja visszarakni. Vagy nem jól értettem? 
 
Miklósi László vállalkozó 
Természetesen, azt raknánk le. Ha új lapot veszünk, az drágábba jönne ki, mint a beton járda.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Akkor maradjunk a beton járdánál! 
 
Miklósi László vállalkozó 
A legolcsóbb a beton! Én ezt mondom. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha döntött a testület, utána szólok, hogy mi a döntés. 
 
Miklósi László vállalkozó elköszönt a jelenlévőktől, és a telefonkapcsolatot lezárták. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én dolgoztattam egy illetővel, két és fél napot dolgozott, és 100.000 Ft-ot kért! 
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Hámori Imréné képviselő 
Én megszavazom! Csinálják meg! 
 
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 beton járdát építtessünk a kastély bal oldala felőli részre, a konyha felé, és a benyújtott árajánlatot 
elfogadva, 1.031.600 Ft összegért megbízzuk az árajánlatot adó vállalkozást a beton járda elkészítésével, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a kastély melletti járda építésére beérkezett ajánlatot, és 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodással ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

56/2019. (VII.23.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmács, Szent Lőrinc 
út 106. szám alatti Szentiványi Kastély kertjében a tálalókonyha felé vezető 
járdalapok bontására és új beton járda építésrére az ML BAU s.r.o. által 
benyújtott, 1.031.600 Ft kivitelezési díjat (anyag- és munkadíj) tartalmazó 
árajánlatot elfogadja, és megbízza a polgármestert, hogy a beton 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 1.031.600 Ft kivitelezési díj összeggel a tálalókonyha 
felé vezető beton járda építési munkálataira vonatkozó szerződést megkösse, majd 
a munkálatok teljesítését követően a kivitelezési díjat kifizesse. 
 
Határidő: 2019. augusztus 9. 
Felelős: polgármester 
 
 

 
1. Napirend     Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezet- 

védelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Gödöllőről Vácra került át a vezetés, ezért kell módosítani a megállapodást. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
120 Ft lakosonként. Ki fizeti ezt? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez nem változott, eddig is ennyi volt, és az önkormányzat fizeti. 
 
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 a társulási megállapodás módosításra kerüljön az előterjesztettek szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítását, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

57/2019. (VII.23.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Észak-Kelet Pest és Nógrád 
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 
előterjesztett, módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását, valamint 
annak I-V. számú mellékleteit jóváhagyja és elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított és e határozattal 
jóváhagyott társulási megállapodás aláírására.  
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Határidő:  2019.07.31. 
Felelős:    polgármester 
 

 
 
2. Napirend       Szociális célú tüzifa vásárlásához kapcsolódó támogatás iránti igény benyújtása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Meg kell határoznunk, hogy hány köbmétert szeretnénk pályázni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Maximum 64 m3-t lehet pályáznunk. Tavaly 28 m3-re kaptunk pénzt, plusz 7 m3-re, összesen 35 m3-t vásároltunk 
és osztottunk ki. Meg kell gondolni, hogy hány embernek akarunk adni! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Pályázzuk meg a maximumot! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az azt jelenti, hogy 64.000 Ft + áfa összegű önerőt kell bevállalnunk. Ez 81.280 Ft + a szállítás költsége. Meg 
lehet pályázni az egészet, de az a talpasztalatom, hogy nem fogják megítélni az egészet. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Akkor annyit kapunk. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezt még ebben a ciklusba ki akarják adni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem fogjuk tudni kiosztani, ez nem csak tőlünk függ, hanem az erdészettől is. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Mit javasolsz, mennyire pályázzunk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem a 64-re. 
 
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 pályázzunk 64 m3 szociális célú tüzifa vásárlásra, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a szociális célú tüzifa vásárlásához kapcsolódó támogatás iránti igény 
benyújtását, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

58/2019. (VII.23.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy Magyarország 
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.9. pontja 
alapján a települési önkormányzatok 2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatása jogcímen, a belügyminiszter által kiírt pályázat alapján szociális 
célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásra 64 m3 mennyiségű tüzifa vásárlására igényt 
nyújt be.  
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Tolmács Község Önkormányzata a pályázati 
kiírásban előírt feltételeket vállalja, a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást 
nem kér, valamint a támogatás igénybevételéhez szükséges 81.280 Ft önrészt és a felmerülő 
szállítási költségeket a 2019. évi költségvetésben a tüzelőanyag beszerzés és egyéb 
szolgáltatás rovaton tervezett keretösszeg terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2019.08.01. 
Felelős: polgármester 
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3. Napirend       Iskolakezdési támogatás 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény? 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Ez már régóra ennyi? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Nem lehetne megemelni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De, lehet. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
5.000 és 10.000 Ft? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor legyen 6.000, 8.000 és 10.000 Ft. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Jó! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerintem is jó. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Inkább 5.000, 10.000 és 15.000 Ft?. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Legyen úgy, ahogy javasoltam, és akkor mindenkinek 2.000 Ft-ot emelünk. 
 
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 az idén is adjon az önkormányzat iskolakezdési támogatást és elfogadja a határozati javaslatot úgy, hogy  
az óvodások 6.000, az általános iskolások 8.000, a középiskolások 10.000 Ft támogatást kapnak, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta az iskolakezdési támogatásról szóló napirendet, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

59/2019. (VII.23.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében az egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás együttes 
előirányzatán belül fedezetet biztosít az óvodáztatási-, és iskolakezdési támogatás 
kiadásaira. 
A képviselő-testület a Tolmács községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
és életvitelszerűen Tolmács településen élő óvodás, valamint az általános iskolai és 
középiskolai oktatási intézmény nappali tagozatán tanulói jogviszonyban állók szülei, 
illetve eltartói részére az óvoda-, és iskolakezdéssel kapcsolatos kiadások enyhítésére 
egyszeri rendkívüli támogatást nyújt a következők szerint:  

− óvodás gyermeket nevelő szülő részére gyermekenként egyszeri 6.000 Ft; 
− az általános iskolai oktatásban részt vevő tanulót nevelő szülő vagy eltartó részére 

gyermekenként egyszeri 8.000 Ft; 
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− szak-és középiskola nappali tagozatos oktatásában részt vevő tanulót nevelő szülő 
vagy eltartó részére gyermekenként egyszeri 10.000 Ft 

rendkívüli támogatást nyújt.  
 
Az óvoda- és iskolakezdéshez nyújtott támogatást 2019. szeptember 30-ig lehet kérelmezni 
az önkormányzati hivatalban, a tanulói jogviszony igazolásával. A megállapított támogatás 
2019. október 31-ig kerül kifizetésre az Önkormányzat pénztárában. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatással kapcsolatos hatáskör 
gyakorlására, valamint a támogatás kifizetésére. 
 
Határidő:  2019. október 31.  
Felelős: polgármester 

 
 
 
4. Napirend       Közút lakosság részéről történő kőszórásához történő hozzájárulás iránti kérelem 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény javaslat? 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Ez melyik terület? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Béke utca 17. és 19. számú házak közötti. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Azt nem lehet eladni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, mert útként van nyilvántartva. Le szeretnék szórni kővel, hogy be tudjanak állni az autóikkal a garázsba. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Valamiért már szó volt erről a területin! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A hátsó részét Sinka Sándor bérli tőlünk. Valamiért útként van nyilvántartva, ezért nem beépíthető a terület. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Annak idején ott ment a nagyfeszültségű vezeték, de azóta már áthelyezték. Szerintem ez is lehetne telek, mivel 
a szolgalmi jog lekerült róla. A két szomszéd annyira nem fog örülni, mert erről a területről tudnak a garázsba 
beállni. Az soha nem volt közút! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Biztosan át lehet minősíttetni. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Az önkormányzatnak nincs telke, ha átminősíttetnénk, szerintem öt perc alatt el lehet adni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Meg kell tudni az átminősítés menetét, de az nem öt perc Akkor már a szemben lévő Sziluska utcai átjárót is át 
kellene minősíttetni, de ott is mind a két szomszédos garázsba oldalt járnak be. 
Ha a testület akar magának haragosokat, akkor felőlem legyen! Végül is mindenki tud a rendes útról bejárót 
kialakítani. Úgy döntsetek, ahogy gondoljátok. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Azok végül is üres telkek, akkor át kell minősíttetni, és eladni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Csak a gondunk van vele, mert nem győzzük kaszálni ezeket a területeket. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Ameddig a bejáratuk tart, addig levágják a füvet a telekszomszédok. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Meg kell tudni, hogy megéri-e átminősíttetni? Hány négyzetméteres telkek azok? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olyan 1.800 – 2.000 körüli. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Akkor közel 2.000.000 Ft lenne az értékesítése. Hány darab van ilyen? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ott kettő. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ehhez kell majd a rendezési terv módosítása is, nem? 
 
Torma Andrea jegyző 
Nem tudom pontosan. A közút egy fogalomképtelen ingatlan. Meg kell tudni a földhivatalnál,  hogy át lehet-e 
minősíteni beépítetlen területté, annak mik a feltételei, milyen eljárással lehet, ha lehet, és ugyanígy az 
építésügyi hatóságnál is meg kell érdeklődni, hogy a telekké történő minősítésnek megfelel-e ez a terület, 
nagyság, szélesség, stb. szempontból, amit az építésügyi előírások tartalmaznak. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
De az soha nem volt út! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A régi gépműhely melletti út mindig is út volt, de azt meg eladták, mert nem volt útnak minősítve! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A rendezési terv módosítás költsége 300.000-400.000 Ft biztos, hogy van! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha mi most megengedjük, hogy leszórják a követ, a következő ciklus úgy gondolja, hogy kialakít két építési 
telket, akkor mit fognak szólni, akik leszórták a követ? 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Én azt mondom, hogy ezt napoljuk el, és meg kell kérdezni a földhivatalt, hogy mivel jár az átminősítés. Ha nem 
lehet, akkor szórják, és használják! Ne verjünk fölöslegesen senkit költségbe! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A közművek adottak mint a két helyen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A köszórással kapcsolatban nem hozunk döntést, elnapoljuk, és utána járok, hogy mi kell az átminősítéshez. 
 
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 kőszórás iránti kérelmet érdemben akkor tárgyaljuk, ha utána járok a közút beépítetlen területté törtéő 
átminősítés menetének, kérem, kézfeltartással szavazzon! 

A Képviselő-testület megtárgyalta a közút lakosság részéről történő kőszóráshoz történő hozzájárulás iránti 
kérelmet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

60/2019. (VII.23.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmács 389 helyrajzi számú 
közút megnevezésű terület érintett (szomszéd) lakosság által történő kőszórása ügyében a 
következő döntést hozza: 
A képviselő-testület a kőszórásra vonatkozó döntést - a terület beépítetlen területté történő 
átminősítésének feltételeire vonatkozó információk megismeréséig - elhalasztja, és 
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megbízza a polgármestert, hogy a Tolmács 389 és 418 helyrajzi számú területek esetleges 
építési telekként történő értékesítése céljából járjon utána a Tolmács 389 és 418 helyrajzi 
számú közút megnevezésű területek beépítetlen területté történő átminősítéséhez szükséges 
feltételeknek és eljárás menetének, melyet – döntés céljából – terjesszen a képviselő-
testület elé. 
 
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. 

 
 
 
 
 

Dudás Gergely 
alpolgármester 


