
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete  7/2019. (VIII.14.) jegyzőkönyv 

 1

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

7/2019. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2019. augusztus 14-én 16.00 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 Dósa Istvánné képviselő.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Javaslom, hogy a 4. napirendi pontban tárgyaljuk az „Egyebek” témakörét. 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendeket 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendeket 
tárgyalja: 
 
Napirend 
 
1.        Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: Torma Andrea jegyző 
 
2.      Tolmácsi Rockfesztivál támogatás iránti kérelme 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
3.      Pályázati lehetőségek – szóbeli megbeszélés 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
4.          Egyebek 
  Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
1. Napirend     Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Október 13-án lesznek a helyi választások, és ismét meg kell választani a helyi választási bizottság tagjait, 
póttagjait. Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény? 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért az 
előterjesztett határozati javaslattal, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a helyi választási bizottság tagjainak megválasztása napirendet, és 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
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66/2019. (VIII.14.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI törvény (továbbiakban: Ve.) 23.§-a alapján a helyi választási bizottság tagjait 
és póttagjait az alábbiak szerint megválasztja. 
 
A helyi választási bizottság tagjai: 
  
Bornemisza Sándorné Tolmács, Zarándok út 9. 
Féja Zsolt Tolmács, Füvellő u. 43. 
Saliga Nikolett Tolmács, Béke u. 31. 
Szombati Erika Tolmács, Szent Lőrinc út 16. 
Vorák Noémi  Tolmács, Szent Lőrinc út 74. 
 
Póttagok:  
Gyuricza Anikó Tolmács, Zarándok út 32. 
Bálintné Dezső Krisztina Tolmács, Béke u. 33.  
Féja Flóra Tolmács, Füvellő u. 43. 
  
A helyi választási bizottság választott tagjainak megbízatása a Ve. 33.§ (3) bekezdés a) 
pontja alapján a következő általános választásra megválasztott helyi választási bizottság 
alakuló üléséig tart. 
 
Határidő: azonnal, a következő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 
választására létrehozott választási bizottság alakuló üléséig. 
Felelős:    jegyző 
 

 
 
2. Napirend       Tolmácsi Rockfesztivál támogatás iránti kérelme 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az anyagot, ehhez nekem volna hozzászólásom, illetve elmondanám a saját véleményem. Beszéltem a 
főszervezővel, – Majer Attila – aki azt mondta, hogy a kérelemben szereplő 100.000 Ft támogatásról lemond, 
illetve eljön a testületi ülésre, de nem jött el, és írásban nem mondott le a támogatás iránti kérelemről sem. Az 
előzetes kérelmében a sátrat és a színpadot kérte, amire azt mondta a testület, hogy igen. Az újabb kérelmében 
már anyagi támogatást is kér. Amikor beszéltem vele, mondtam neki, hogy egy hétvégére a sátor bérleti díja 
100.000 Ft plusz még a színpad, – igaz ennek nincs nevesített bérleti díja - akkor már többet is adtunk. Én 
személy szerint ezt a kérelmét nem kívánom támogatni, nyilván a testület dönt benne. Mondom, ezt már 
lebeszéltem a főszervezővel. A kocsmának ez a rendezvény nagy forgalmat fog hozni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ugyan ezen a véleményen vagyok! Már ezt megelőzően is eldöntöttem. Biztos, hogy meglesz a bevétele a 
kocsmának, és így jöhetne a másik vendéglátó egység is, hogy támogassuk az ő rendezvényét is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Itt a falunapi rendezvényünkön nagy bevétele lehetett a kocsmának, este be is vallották, hogy elfogyott az árujuk, 
amit hoztak, és ki kellett nyittatni Rétságon egy boltot, hogy fel tudják tölteni a készleteiket. Különben egy nem 
falunkbeli kocsmáros azt mondta, hogy amennyiben ő árulhat a falunapunkon, 300.000 Ft-tal támogatja a 
rendezvény. A Felső kocsma 90.000 Ft-tal támogatta. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Biztos, hogy nagy haszonnal dolgoztak! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A Rockfesztivál már egy országos hírű rendezvény, azért ezt is vegyétek figyelembe! A községünk neve 
megjelenik a médiában is! Miért nem fogjuk fel úgy, hogy marketing anyag, és 100.000 Ft-tal támogatjuk, hogy 
Tolmácsot reklámozzák? 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Ez nekik egy profitot hozó rendezvény. Az én szavazatom csak egy lesz, lesztek még négyen! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Végül is odaadjuk ingyen a színpadot és a sátrat, tehát az sem kis segítség! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bocsánat, még az utat is ingyen adjuk használatra, amit kértek. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én azt mondom, hogy ez részünkről elegendő támogatás! A plusz anyagi támogatást nem támogatom. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nekem azt mondták, hogy még ők támogatják 100.000 Ft-tal a falunapi rendezvényünket, menjek föl érte, ha 
megcsinálták az elszámolást. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Ez egy nagy, országos hírű rendezvény lesz! Nem tudom, hogy milyen a jelenlegi költségvetésünk, de szerintem 
támogathatnánk! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az alapítványnál nem próbálkozott? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem. A sátor bevétele egyébként az alapítványt illetné meg, azt az alapítvány adja. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az is igaz! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Két határozati javaslat van, az első javaslat szerint eldöntjük, hogy milyen összeggel támogassuk a rendezvényt, 
a második pedig az, hogy anyagilag nem támogatjuk a rendezvényt.  
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester: lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért az 1. 
számú határozati javaslattal, hogy 100.000 Ft-tal támogassa az önkormányzatunk a Tolmácsi Rockfesztivált, 
valamint támogatjuk az eszközök és az út ingyenes használatát, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el a határozati 
javaslatot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester: az első határozati javaslat elutasításra került, akkor most a másodikat teszem fel 
szavazásra: aki egyetért azzal, hogy a 2. számú határozati javaslatot elfogadjuk, miszerint anyagilag nem, csak az 
eszközök és az út ingyenes használatával támogatjuk a tolmácsi rockfesztivál rendezvényt, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Tolmácsi Rockfesztivál támogatás iránti kérelmét, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

67/2019. (VIII.14.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete Majer Attila egyéni vállalkozó 
szervezésében megvalósuló „II. Tolmácsi Rockfesztivál” megnevezésű rendezvényt 
anyagilag nem támogatja, tekintettel arra, hogy az önkormányzat költségvetése e célra nem 
rendelkezik kiadási előirányzattal. 
Tolmács Község Önkormányzata hozzájárul, hogy a „II. Tolmácsi Rockfesztivál” 
rendezvényhez az önkormányzat tulajdonában álló, Tolmács belterületen található 
Zarándok, Állomás utca – Béke utca közötti szakasz térítési díj nélkül igénybe vételre 
kerüljön. 
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A képviselő-testület hozzájárul, hogy Tolmács község címere a rendezvény hirdetéséhez, 
médiában, plakáton való megjelenítéséhez, valamint a rendezvényhez kapcsolódóan térítési 
díj mentesen használható. 
A képviselő-testület a rendezvényhez ingyenesen használatba adja az Önkormányzat 
tulajdonát képező mobil színpadot, és mint a Tolmácsért Alapítvány alapítója támogatja az 
Alapítvány tulajdonát képező rendezvénysátor „II. Tolmácsi Rockfesztivál” rendezvényhez 
történő ingyenes használatba adását. 
A szervező az ingyenesen használatba vett eszközökért teljes felelősséggel tartozik, felelős 
az eszközök biztonságáért, köteles azt a biztonsági előírások szerint használni. A szervező 
Majer Attila az eszközökben esetlegesen bekövetkező kárt köteles teljes mértékben 
megtéríteni, vagy helyreállítani.  
Tolmács Község Önkormányzatát a rendezvény megszervezésével, biztonságos és jogszerű 
lebonyolításával kapcsolatban semminemű felelősség nem terheli, a rendezvénnyel 
kapcsolatos mindennemű felelősség a szervezőt terheli. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az e határozatban foglaltak 
végrehajtására és a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: 2019. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
3. Napirend       Pályázati lehetőségek – szóbeli megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Beszélgettünk a múltkor, – képviselő asszony, Te is összeírtad - hogy milyen pályázati lehetőségek vannak a 
magyar falu programban. Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani az információimat. Gyopáros Alpár modern 
települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos azt mondta a televízióban, hogy a pályázati támogatásból 
minden település részesülni fog, mindenkinek kapnia kell belőle. Sok pályázati kiírás megjelent, mondanám, 
hogy mik vannak kiírva, és mik a határidők: önkormányzati tulajdonú utak felújítása, erre országosan 8 
milliárdos a keret, max. 30 milliós támogatást lehet nyerni. Ebbe bele tartoznak a hídfelújítások és kerékpárút 
építés is. Ennek a pályázatnak a benyújtása augusztus 12-től szeptember 2-ig lehetséges. 
Van falugondnoki szolgálat támogatása, kisbusz beszerzése, de ezt azért nem is mondom tovább, mert ebbe nem 
férünk bele, mert nekünk még fenntartásunk van a jelenlegi kisbuszra, és pályázni csak akkor lehet, ha már nem 
lesz fenntartásunk. 
Járda építéshez vagy felújításhoz anyag támogatás, erre országosan 2 milliárd keret van, max. 5 milliós 
támogatással. Tehát itt csak anyagot vásárolhatunk és nekünk kell megcsináltatni. Ennek a beadása augusztus 12. 
– augusztus 30. között lehetséges. 
Óvoda udvar kialakítása, felújítása, korszerűsítése. Erre 3 milliárdos keret van, 5 millió forintos támogatás 
vehető igénybe. Ebbe nagyon sok minden bele fér, az óvodaudvartól a játszótérig minden. A pályázat beadása 
augusztus 26-tól szeptember 10-ig lehetséges. 
Eszközök és munkagépek beszerzése belterületi közterek karbantartásához. Országosan 3 milliárd a keret és 15 
milliós támogatás vehető igénybe. Erőgépek, bizonyos gépi szerszámok szerezhetők be, esetleg a traktorhoz 
hótoló vagy egyebek. 
A bölcsődei pályázatot kivették a magyar faluprogramból és áttették a TOP-os programba. 
Amit én szívesen támogatnék – el fogom mondani azt is, hogy miért – az a polgármesteri hivatalok felújítása. 
Emlékeztek rá, hogy ezt a TOP-ban is megpróbáltunk és nem nyertük meg. Erre most 2 milliárdos keret van 
országosan és 50 millióra lehet pályázni önálló hivatal esetén, ha közös hivatal van, akkor max. 30 millió 
támogatást lehet nyerni. Ebbe is sok minden belefér: szigetelés, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, 
világításkorszerűsítés, minden. Augusztus 29-től szeptember 12-ig lehet benyújtani.  
Van még egy: az önkormányzati tulajdonú temetők fejlesztése, itt több, mint 30 millió forintos támogatás vehető 
igénybe. 
A kisebb összegű pályázatokat azért nem javaslom a testületnek, mert még mindig van annyi pénzünk, hogy 
ezeket önerőből meg tudjuk csinálni. Az önkormányzati hivatal felújítására meg is vannak a terveink és a 
költségvetés, amit a TOP-ba készítettünk. Nem pályáznánk másra, csak erre az egyre, ami nagyobb összegű. 
Nekem ez a véleményem. A traktorra csináltatjuk a hótolót, még egy műtrágyaszórót kell venni, amivel a sót 
lehetne szórni télen. 
A játszótér nyilván ráférne az óvodára, biztos vagyok benne, hogy ráférne! 5 millió forintig támogatható, azt 
gondolom, hogy a következő évi költségvetésbe be kell tervezni. A falunak, hogy hogyan lesz játszótere, az még 
képlékeny, hogy hova és mikor. 
Kérem a véleményeket, hozzászólásokat! 
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Dósa Istvánné képviselő 
Az egyértelmű, hogy a legnagyobbat kell megpályázni! Ha egyet ígért a kormánybiztos úr, akkor legyen a 
hivatal felújítása. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt ígérte a médiában. Gyopáros Alpár azt mondta, hogy nem lehet Magyarországon olyan település, aki nem 
kap támogatást a magyar falu programból! Aztán lehet, hogy mégis lesz. Nem tudom! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az biztos, hogy nagyon ráfér már a felújítás a hivatalra, így én is támogatom ezt a nagyobb összegű pályázat 
benyújtását. A játszótér pedig a szívügyem, tehát mindenféleképpen ki kell alakítani valahol. Én még mindig azt 
mondom, hogy itt a parkban volna a legjobb helye. Engedélyt kell kérni az atyától, vagy nem tudom kitől 
kellene. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A püspöktől. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Azt a csúnya színpadot elbontani, mert amúgy is már esik szét! Ide egy pár játékot venni, mert ide nagyon sok 
kismama jár, és tudnának játszani a gyerekek, mert az óvodaudvar nem nyilvános játszótér. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt kérem, hogy a játszótér helye most egyelőre ne legyen a napirend témája, majd a későbbiekben a testület 
eldönti. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Maradjunk annál, hogy mire pályázzunk! Ha azt akarjátok, hogy játszótérre pályázzunk, nyilván vitassuk meg! 
Kerítés építés, ivókút építés, kültéri játékeszközök beszerzése, stb., ilyenekre lehet most pályázni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az óvoda udvaron azt a betonszínpad sem a legjobb, esett már arról is le gyerek, a keze is eltört! Nem szerencsés 
az ott. Van már mobil színpadunk. Választások előtt vagyunk, ez már nem fér bele, de a nagyobb beruházást 
támogatnám! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
De ne legyen elfelejtve az udvar! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
A hivatal felújítására mennyit adnának? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Maximum 30 milliót, és ebben már benne van a sportcsarnok szigetelése és a led világítás, nyílászárók cseréje. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
És az 100%-os? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, sőt előre leutalják a pénzt! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Van még egy olyan, hogy kisfaludy szálláshely turisztikai fejlesztésre adnak 55 milliótól 400 millióig. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Én a kastély belső felújítására gondoltam! Ennek csak egy baja van, hogy csak 50%-os. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, de nem csak ez az egy baj van! Ezt már körbe jártam, ebből szerettünk volna csinálni egy három csillagos 
panziót. Ez a pályázat a Dunakanyar régióra vonatkozik, ebbe 700 milliót tettek bele, szerintem nem érdemes a 
pályázattal dolgozni. 
A hivatal felújítása 25 millióban állt meg ezelőtt 2-3 évvel, akkor csináltuk a költségvetést, azt nyilván át kell 
dolgozni.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
30-ból ki sem fog jönni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kihozzuk! Lehet, hogy a sportcsarnok nem fog menni, lehet, hogy azt fogják mondani, hogy csak a hivatal.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Pedig jó lenne, mert azok a kazánok eldőlnek! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A fűtéskorszerűsítés benne van a hivatalban. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Azok a kazánok nagyon rossz hatásfokúak, óriási a fogyasztásuk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A hivatalt a kazánokkal fűtjük, azért van benne a felújításban. A csarnok szigetelését azért gondoltam, hogy 
akkor nem megy ki a meleg! Februárban, amikor voltak a farsangi bálok, nem bírtuk fölfűteni! Sőt, idősek napja 
előtt már két nappal fűteni kell, hogy valami meleg legyen! 
Ki legyen a pályázatírónk? Balassagyarmaton vagy egy pályázatíró cég – ők írták az egyház pályázatát a parókia 
felújításra, meg is nyerte az egyház, de tartalék listára került, mert elfogyott a keret. Ez a cég ezért elkért 100.000 
Ft + Áfa-t, és ezt ki kell fizetni, ha nyer, ha nem nyer a pályázat. Ismerek egy nőtincsi fiatalembert, aki az EFOP 
pályázatunk szakmai vezetője és azt mondta, hogy ő már csinált pályázatot. Sokat nyert már Nőtincsnek, de 
tartalék listára kerültek ők is. Ő nem kér a pályázatírásért pénzt, csak ha nyer a pályázat, és az az összeg bele van 
építve a pályázatba. Én azt javaslom, hogy vele csináltassuk! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Számít az, hogy ki a pályázatíró? 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Ez nem mindegy! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nekem az a tapasztalatom, hogy majdnem mindent nekünk kell csinálni, a pályázatírók csak feltöltik az anyagot. 
Jó, vannak formanyilatkozatok, amiket átküldenek, meg egy kicsit szépítenek rajta, átfogalmazzák és ennyi. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ha abból a szempontból nézzük, hogy aki előre elkéri a pénzt, annak nem áll érdekében, hogy nyerjen a 
pályázat, mert így is – úgy is megkapja a pénzt. A másik érdekelve van abban, hogy nyerjen a pályázat, mert 
csak akkor jut a pénzéhez! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Igen. 
 
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 pályázatot nyújtsunk be a Magyar Falu Programon belül a Polgármesteri Hivatal külső és belső felújítására 
és a pályázat elkészítésével Hugyecz Ádámot bízzuk meg, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Magyar Falu Program pályázati lehetőségeit, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
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68/2019. (VIII.14.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tolmács Község 
Önkormányzata a Magyar Falu Program pályázati lehetőségek közül a Polgármesteri 
Hivatal külső és belső felújítása megnevezésű pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a 
tolmácsi Községháza (Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal Tolmácsi 
Kirendeltsége) külső és belső felújítására vonatkozóan, az alábbiak szerint: 

• projekt megvalósítási helyszíne: 2657 Tolmács, Sport utca 1, hrsz: 76. 
• tervezett felújítási munkák: külső szigetelés, nyílászárók cseréje, külső-belső 

festés, fűtés korszerűsítés (beleértve a meglévő elavult kazán kondenzációs 
kazánra történő cseréjét), világítás korszerűsítése. 

• Az igényelt támogatás 30 millió Ft. 
A képviselő-testület a pályázatírás, és - benyújtás, valamint a projektmenezsdment 
feladatok ellátásával megbízza Hugyecz Ádám pályázatvezetőt. 
A képviselő-testület megbízza és felhatalmazza a polgármestert, hogy a tolmácsi 
községháza épületének felújítására irányuló pályázat e határozat szerinti elkészítéséhez és 
benyújtásához tegye meg a szükséges intézkedéseket és a szükséges jognyilatkozatokat 
aláírja. 
 
Határidő:  pályázat benyújtás: 2019.09.12. 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
4. Napirend    Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nagyon jól lezajlott a falunap, sokan gratuláltak nekem, mindenkinek elmondtam, hogy ez nem az én érdemem, 
nagyon sokan dolgoztunk ezért! Aki még nagyon oda tette magát, az a Sinka Sándor! Valóban mindent 
megcsinált, amit kértünk tőle, le a kalappal előtte! A Szilvinek is nyilván gratuláció jár, mert ezt megtervezni 
nem volt egyszerű dolog! Sokszor átbeszéltünk mindent a helyszínen is, és összeállt úgy, hogy tényleg 
mindennek megvolt a felelőse, és úgy ment minden, mint a fogaskerék. Az önkénteseknek is köszönet jár! Kicsit 
féltem mindentől, de ’hál istennek rendben lezajlott! Tolmács most tényleg oda tette magát! 
Emlékeztek rá, hogy volt a Béke utcában az a kőszórásos kérelem, amiben konkrét döntés nem született, azt 
kértétek, hogy járjak utána, hogyan lehetne építési telekké nyilvánítani azt a területet, ami jelenleg út. Utána 
jártam a hatóságoknál, és ehhez rendezési terv módosítása szükséges. Kérdésem az, hogy csináljuk végig ismét a 
rendezési terv módosítást, vagy maradjon továbbra is minden a régiben? Szerintem a rendezési terv módosítását 
300 – 400 ezer Ft között meg lehet csinálni, és még jönnek hozzá az egyéb költségek. Ha azt építési telekké 
nyilváníttatjuk, azzal számolnunk kell, hogy a szomszédságban élő négy család a haragosunk lesz, az biztos! Ha 
nem akarjuk, akkor engedjük meg a kőszórást, hagy használják! Ha építési telek lenne, akkor viszont bevételt 
jelentene az önkormányzatnak. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Mennyit? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Három milliót biztos! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Abból már el lehetne kezdeni csinálni a játszóteret! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én nem adnám el építési teleknek! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én se, ha így jobban bele gondolok! Máshonnan is jön bevételünk! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nem vagyunk annyira rászorulva! 
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Dósa Istvánné képviselő 
Aki ott lakik, annak nagy gondot jelentene az utcáról bejárni? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nyugodtan sétálj el arra. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha építési telek lesz, akkor mind a négy szomszédnak meg kell szűntetni az oldalról való behajtást, az biztos! Az 
nekik költségbe fog kerülni. Különben a bejáratukig mindenki levágja a füvet, az önkormányzatnak a jó felétől 
kell vágni. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Szóval, amíg ő használja, addig levágja, tovább nem! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Béke utcait pedig a Sinka Sándor bérli, azt nem kell vágnunk. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Kik laknak a Béke utca bal oldali felén az útnál? 
 
Hámori Imréné képviselő 
A Drajkó Vera és a Topolcsik féle ház van ott. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
És ők is onnan járnak be az udvarba? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerintem ők előlről. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Már elvitetem magam arra! Azért nagyjától tudom, hogy miről van szó. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ott van a kocsibejáró nekik! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt kérték, hogy a két család hagy szórja le addig az utat, amíg az autós beállójuk van. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én azt mondom, hogy szórják! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor tekintsünk el a telekkialakítástól? Jó, akkor szavazzunk! 
 
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 Tolmács 389 és 418 helyrajzi számú területeket építési területté átminősíttessük, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 nem szavazattal, igen szavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot nem fogadta 
el. 
 
Hajnis Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy hozzájáruljunk, hogy a 
kérelmezők saját költségen leszórják kővel a Béke utca 389 helyrajzi számú közutat, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a kőszórásra irányuló lakossági kérelmet, és 4 igen szavazattal, 1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
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69/2019. (VIII.14.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Önkormányzat 
tulajdonában álló Tolmács 389 helyrajzi számú közút területére az érintett és a kérelmet 
benyújtó lakosság saját költségére – a jobb közlekedhetőség és az időjárás 
viszontagságainak kiküszöbölése érdekében – zúzott követ terítsen.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kőszórás munkálatai érdekében 
a szükséges intézkedéseket megtegye, a kőszórási munkákat felügyelje és az önkormányzat 
érdekei szerint irányítsa. 
Kérelmezők a kőszórást a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés szerint, a 
polgármester jóváhagyásával, kizárólag a polgármester utasításainak megfelelően hajthatják 
végre. 
 
Határidő:  azonnal, kérelmezők igényes szerint 
Felelős:    polgármester 
 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van még valakinek „Egyebek”? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Nekem a szokásos! Parlagfű az Erdőkémia területén! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, kapnak még egy felszólítást! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Anyukám már injekciózza magát, mert patakokban folyik a könnye! Egyébként el kezdték vágni, csak 
abbahagyták! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A gyárutcában több helyen nem vágják le a füvet a járda mellett, mert hogy rossz a járda, és beérnek a fák a 
járda fölé, nem mindenhol lehet közlekedni. Amikor ezt szóvá tettem, még a tulajdonosnak állt feljebb. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én azt szeretném mondani, hogy az iskolánk az idén 55 éves. A 40. évfordulót megtartottuk annak idején. Nem 
kellene az idén is? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Majd a 60. évfordulót megtartjuk.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó. Nagyon sajnálom, hogy az 50. évfordulóról elfeledkeztünk. A mádik, hogy Papi Ibolya 15 éve halt meg, az 
iskolában fogok jelezni, hogy emlékezzenek meg róla. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én minden évben elmegyek a temetőbe. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szeptember 1-jén halt meg, az iskolával felveszem a kapcsolatot, hogy a tanévnyitón emlékezzenek meg róla. 
 
 
További hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület a további napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta.  
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
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A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 
 
 

Dósa Istvánné 
képviselő 




