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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

9/2019. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2019. szeptember 30-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657 Tolmács, Sport utca 1. 

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc  polgármester 
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
 Dósa Istvánné 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 
Javaslom, hogy a meghívóban szereplő 7. napirendi pontot vegyük le a napirendek közül, mert okafogyott, nem 
releváns. Így az „Egyebek” napirend lesz a 7. napirendi pont. 
 
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. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához történő 
csatlakozás 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

4. Nyugat-Nógrádi Regionális Vízrendszer 2020-2034 gördülő fejlesztési terve 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

5. Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése, előkészítése  
Előterjesztő: polgármester 

 
6. Idősek napjával kapcsolatos megbeszélés, előkészítés - szóbeli megbeszélés 

Előterjesztő: polgármester 
 
7.  Egyebek 
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Napirend előtt: 
 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az elmúlt testületi ülés óta az iskola és a kastély felújítása kapcsán folyamatosak a hiánypótlások, 
szerintem lesz még jövőre is. Folyamatosan dolgozunk rajta. 
Jelenlegi testületünknek a mai az utolsó ülése. 
 
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a Polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend     Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérdés, vélemény, hozzászólás? Tiétek a szó! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
A szolgáltatások bevételénél vagy 1 millió forint körüli összeg, ez miből adódik? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
A bérleti díj bevételünk és a vendégebéd bevétel jelentkezik itt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A sátor bérleti díja az nem nálunk van, mert az az alapítvány bevétele, mivel a sátor az alapítvány tulajdona. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A céljuttatás, projektprémium az óvodánál mit takar? Ez a jutalom? Tehát terveztünk jutalmat? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Igen, ez az évvégi jutalom. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
És a szociális tüzifára, amit kaptunk támogatást, ahhoz teszünk még hozzá azt az összeget, ami szerepel az 
előterjesztésben? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Így igaz, 223.000 Ft a szállítási költség, és 1.000 Ft az önerő m3-kén. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, azt hozzá kell tennünk. A fa már meg is érkezett, jó száraz! A házhozszállítás nem tudom, hogy hogyan 
lesz, de majd mindenki megoldja magának. Sajnos nincs közmunkásunk, aki szét tudnák hordani. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ahogy én néztem, ott két mázsás darabok is vannak! Sét kellene hasítani hasító géppel. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt majd átbeszéljük, ha felvállalja az önkormányzat, felhasogattathatjuk. Egyébként 45 m3 nyertünk, abból 30-
at hasítani kellene, de ez legyen a következő testület döntése! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Az anyag kiküldése óta kaptunk egy állásfoglalást, miszerint a gyermekvédelmi támogatás összegét nem kell 
szerepeltetni a költségvetésben, így az előterjesztett anyaghoz képest a következő módosítást terjesztem elő: a 
gyermekvédelmi támogatás összegével, 84.000 Ft-tal csökkenteni kell a bevételi és kiadási oldalt. Ennyivel 
csökken „az önkormányzatok átvett pénzeszközei államháztartáson belülről” bevételi előirányzat, és ennek 
megfelelően csökken „a nem intézményi ellátások családi kiadások” kiadási előirányzat is. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Utolsó testületi ülésünk, és jegyezzük meg a költségvetésünk végösszegét, amit nagyon szépen köszönünk 
mindenkinek, a pénzügyesünknek, a jegyzőnek, a polgármesterünknek és a testületnek is. Kihasználtuk a 
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pályázati lehetőségeket is, szerintem nem sok önkormányzat mondhatja el magáról, hogy ilyen plusszokkal zár - 
gondolom én. Vigyáztunk a pénzre. Én köszönöm szépen mindenkinek, hogy ilyen ügyesek voltunk együtt! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: Aki elfogadja 
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására előterjesztett rendelet-tervezetet az 
elhangzott módosítási indítvánnyal együtt, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 
következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2019. (X.1.) 
önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítását határozattal kell elfogadnunk. 
Ehhez vélemény, kérdés? 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester: lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását az előterjesztett határozati 
javaslat szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének 
módosítását, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő 
határozatot:  
 

74/2019. (IX.30.) Képviselő – testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását 54.630.775 Ft fő-összeggel 
elfogadja.  
A Képviselő-testület a költségvetés 54.630.775 Ft fő-összegén belül a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
Kiadások: 
személyi juttatások       42.196.494 Ft, 
munkaadót terhelő járulékok       8.219.427 Ft, 
dologi kiadások       4.214.854 Ft, 
  
Bevételek: 
működési célú támogatások államháztartáson belülről   1.228.775 Ft, 
működési bevétel                 634 Ft, 
finanszírozási bevétel pénzmaradványból    1.282.366 Ft, 
finanszírozási bevétel irányító szervtől   52.119.000 Ft. 

 
Határidő: 2019. év folyamán 
Felelős: polgármester  

 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető elköszönt, és távozott a testületi ülésről. 
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2. Napirend       A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztett módosítással kapcsolatban? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Kedvezőbb feltételeket biztosítunk, én jónak tartom! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester: lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért az 
előterjesztett szociális rendelet-tervezet elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 
következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2019. (X.1.) 
önkormányzati rendelete 

 
a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
3. Napirend   Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi 

fordulójához történő csatlakozás 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Évek óta biztosítjuk ezt a támogatási formát a felsőoktatásban tanuló tolmácsi fiatalok számára, javaslom, hogy 
most is csatlakozzunk! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Csatlakozzunk! 
 
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 csatlakozzunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi 
fordulójához történő csatlakozást, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és 
meghozta a következő határozatot:  
 

75/2019. (IX.30.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően 
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához. 
Tolmács Község Önkormányzata a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit 
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az 
Általános Szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 
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Tolmács Község Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulója keretében a beérkezett 
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti. 
Tolmács Község Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 
meghatározott és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak 
tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel. 
 
Határidő: 2019. október 2. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
4. Napirend    Nyugat-Nógrádi Regionális Vízrendszer 2020-2034 gördülő fejlesztési terve 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Láttátok az előterjesztést, sok mindent nem lehet hozzászólni. Javaslom, fogadjuk el! Kérdés, vélemény? 
 
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 elfogadjuk a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízrendszer 2020-2034 gördülő fejlesztési tervét és az erről szóló 
határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízrendszer 2020-2034 gördülő fejlesztési 
tervet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő 
határozatot:  
 

76/2019. (IX.30.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város 
Önkormányzata, mint az ivóvíz ellátásért felelős önkormányzatok képviselője által 
megküldött, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban: DMRV) által a Nyugat-
Nógrádi Regionális Vízrendszer vonatkozásában a 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv 
részeként elkészített Felújítási és pótlási tervrészt, valamint Beruházási tervrészt az 
előterjesztettek szerint, az alábbiak rögzítésével jóváhagyja és elfogadja. 
Tolmács Község Önkormányzata csak a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján az 
Önkormányzatot megillető bérleti díj, illetőleg az esetleges pályázati források erejéig vállal 
kötelezettséget a közműves vízellátási rendszeren a beruházásokra vonatkozóan. A 
feladatok forrásának meghatározásánál figyelembe kell venni a szolgáltató által 
elkészítendő felújítási és pótlási tervnél a bérleti díj terhére betervezett munkák forrásait. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 
5. Napirend    Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése, előkészítése  
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A mi ciklusunkban erre már nem kerül sor, de legyetek szívesek döntsetek arról, hogy mikor legyen az idei 
közmeghallgatás! Én javaslom a november 29. 18.00 órát. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Én is ezt gondoltam, hogy legyen november utolsó hetén. 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy, a közmeghallgatás és falugyűlés időpontja november 29-én legyen 18.00 órakor, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a falugyűlés és közmeghallgatás időpontjára tett javaslatot, és 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

77/2019. (IX.30.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2019. évben tartandó falugyűlés 
és közmeghallgatás időpontját a következők szerint határozza meg: 
 
Időpont: 2019. november 29. 18.00 óra, 
helyszín: Tolmács, Közösségi Ház, Kovács Géza tér 13. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a falugyűlés és közmeghallgatás 
megszervezésével, az érintettek tájékoztatásával, valamit a falugyűlés és közmeghallgatás 
levezetésével. 
 
Határidő:  2019. november 29. 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
6. Napirend    Idősek napjával kapcsolatos megbeszélés, előkészítés - szóbeli megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jakus Szilvia közösségi ház vezető már lebeszélt egy időpontot a megyei könyvtárral, ezért arra kérlek 
benneteket, hogy ezt az időpontot fogadjátok el, előadó művészek jönnek a Zente Ferenc színházból. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Mikori az időpont? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
November 8. 16.00 óra. Ingyen jönnek a művészek a megyei könyvtár jóvoltából. Szilvi szervez mindent. 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Ingyen lesz minden! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, a vacsora is ingyen lesz. Az italokat kell nekünk állni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szilvi nagyon ügyes a szervezésekben.  
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. A képviselő-testület egyhangúan 
elfogadta a polgármester idősek napjára vonatkozó javaslatát. 
 
 
 
7. Napirend    Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mindenkinek szeretném megköszönni a munkát, mert egy öt éves ciklust zárunk most. Van, aki végig itt volt, 
van, aki időközben csatlakozott hozzánk. Nyilván mindenki azon dolgozott, hogy a településnek jobb legyen, 
szebb legyen. Azt gondolom, hogy nem volt olyan, hogy a testület széthúzott volna. Remélem, ez így lesz a 
következő ciklusban is! Nem hiszem, hogy bárki, aki jelöltette magát képviselőnek, azon dolgozna majd, hogy 
hogyan tud gáncsoskodni. Szerintem egy irányba fog a falu menni a falu ezentúl is. Javaslom a testület felé, hogy 
az Alpolgármester úr az 5 éves munkája elismeréseként jutalomként kapjon egy havi tiszteletdíját. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Jó. 
 
Dudás Gergely alpolgármester bejelentette személyes érintettségét, mely alapján a képviselő-testület 
egyhangúan kizárta az alpolgármester jutalmazásával kapcsolatos döntésből. 
 
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 Alpolgármester úr egy havi tiszteletdíját kapja meg munkája elismeréseként, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az Alpolgármester jutalmazására tett javaslatot, és 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

78/2019. (IX.30.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dudás Gergely társadalmi 
megbízatású alpolgármester 2019. évben végzett munkáját kiválónak értékeli, melynek 
elismeréseként 179.500 Ft pénzjutalomban részesíti. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármester, hogy intézkedjen a megállapított jutalom 
kifizetésről. 
 
Határidő: 2019. október 13. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Október 8-án tervezek egy ciklus-záró vacsorát a testület részére, amire meghívnánk a jegyző asszonyunkat is és 
Pénzes Klárát is. A részleteket majd még megbeszéljük! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Köszönjük szépen a meghívást! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A sportelnöktől jött egy e-mail – amit körbe is adok - hogy a bankszámla vezetési díjat és az egyéb felmerülő 
költségeket átvállalja az önkormányzat.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerintem vállaljuk be azt a 30.000 Ft-ot!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, vállaljuk be! 
 
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 az önkormányzatunk átvállalja a Tolmács Sportegyesület felmerülő 2019. évi működési költségeit, 
és erre 30.000 Ft-ot biztosít az önkormányzat a Sportegyesület részére, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Tolmácsi Sportegyesület kérelmét, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

79/2019. (IX.30.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmács Sportegyesület 2019. 
évben felmerülő egyéb költségeit (bankszámla költségek, könyvelői díj) az Önkormányzat 
2019. évi költségvetése terhére 30.000 Ft összegben biztosítja. 
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:   polgármester 
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Hámori Imréné képviselő 
Nagyon örülök a két új óvodai udvari játéknak! Nagyon jók! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Tesz valaki javaslatot a polgármester úr jutalmazására? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Igen, én tennék! Tizenhárom évet dolgoztunk együtt megértésben, barátságban, néha összevesztünk, de 
kibékültünk, de mindig a falu érdekében dolgoztunk! Javaslom, hogy a polgármestert az ebben a ciklusban 
végzett munkája elismeréseként 1 havi illetményének megfelelő összegű pénzjutalomban részesítsük! 
 
Hajnis Ferenc polgármester bejelentette személyes érintettségét, mely alapján a képviselő-testület egyhangúan 
kizárta a polgármester jutalmazásával kapcsolatos döntésből. 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Dudás Gergely alpolgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért 
azzal, hogy a polgármester úr egy havi illetményének megfelelő összegű jutalmat kapjon munkája 
elismeréseként, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a polgármester jutalmazására vonatkozó javaslatot, és 4 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

80/2019. (IX.30.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hajnis Ferenc főállású 
polgármester 2019. évben végzett munkáját kiválónak értékeli, melynek elismeréseként 
398.900 Ft pénzjutalomban részesíti. 
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen a megállapított jutalom 
kifizetésről. 
 
Határidő: 2019. október 13. 
Felelős:   jegyző 

 
 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én ilyenkor mindig megkérdezem, hogy a jegyző asszonyunknak nem tudunk jutalmat adni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ő a közös hivatal alkalmazottja, így csak attól kaphat jutalmat. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jegyző asszonyt kérdezem, hogy tudsz valaki rendes jegyzőt magad helyett? 
 
Torma Andrea jegyző 
Az állást meg kell majd pályáztatni, és ha polgármester leszek, akkor természetesen azon leszek, hogy egy 
szuper jó jegyzőnk legyen, mert azt szoktam mondani, hogy egy jó polgármester elsődlegesen egy jó jegyzőről 
gondoskodik, mert az a legfontosabb. A pályázati eljárás lezárásáig, illetve amíg az új jegyző kinevezésre kerül, 
addig a szervezeti és működési szabályzatunk szerint a helyettesem, Henczné Hekli Bernadett fogja ellátni a 
jegyzői feladatokat. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ha nem választanak meg polgármesternek, jegyző sem lehetsz? 
 
Hámori Imréné képviselő 
A múltkor elmondta, hogy elmegy akkor is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Majd meglátjuk, hogy mint alakul! 
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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 


