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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

12/2019. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2019. november 19-én 10.00 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 
 Dósa Istvánné alpolgármester 
 Gyuricza Gergő képviselő 
 Hámori Imréné képviselő 
 Jakus Szilvia képviselő 
 Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
 
Vendég: 
                Hajnis Andrea 
 
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.  
Kérdezem az ügyrendi bizottság elnökétől, hogy mindenki leadta a vagyonnyilatkozatot? 
 
Hámori Imréné képviselő – ügyrendi bizottság elnöke: 
Igen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Jó, akkor szavazhatunk. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Javaslom, hogy egészítsük ki a napirendi pontokat. Javaslom 9. napirendként felvenni a Szervezeti és Működési 
Szabályzat felülvizsgálatát és 10. napirend legyen az Egyebek, amelynek keretében belül tárgyaljuk meg a 
következőket: 

- Közmeghallgatás időpontjának módosítása 
- Posta felújítás 
- Kisbusz bérbeadása 
- Közösségi ház bérleti díjának felülvizsgálata  
- Orvosi rendelő takarítás, eszközök beszerzése 
- Kovács Géza tér 8. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítése 
- Községháza hátsó bejáratánál lévő terasz tetőfedése 

 
 
Hajnis Andrea vendég 
Én szeretnék egy-két hozzászólást tenni a napirendekhez. Van erre lehetőség? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én engedélyezem a hozzászólást, ha a képviselő-testület tagjai is egyetértenek. 
 
A képviselő-testület tagjai részéről nem volt ellenvetés a vendég napirendekhez való hozzászólásának 
engedélyezésével kapcsolatban. 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendeket 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendeket 
tárgyalja: 
 
Napirend 
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Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Hajnis Ferenc polgármester 
 
1. Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. A települési képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

3. A közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

4. Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról szóló megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

5. A fennálló Társulások társulási tanács ülésein való képviseletre történő delegálás 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

6. Közétkeztetési vállalkozási szerződés,  
közétkeztetési nyersanyagnorma és térítési díjak felülvizsgálata, önkormányzati rendelet 
módosítása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
7. 2020. évi belső ellenőrzési terv 

Előterjesztő: Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
 

8. A képviselő-testület 2020. évi munkaterve 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
9. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

10.  Egyebek 
- Közmeghallgatás időpontjának módosítása 
- Posta felújítás 
- Kisbusz bérbeadása 
- Közösségi ház bérleti díjának felülvizsgálata  
- Orvosi rendelő takarítás, eszközök beszerzése 
- Kovács Géza tér 8. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítése 
- Faluház hátsó bejárata elé előtető készíttetése 

 
 
 
Napirend előtt: 
 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nagyon sok minden nem történt az alakuló ülés óta, de azon felvetődött a gyermekorvosi rendelési idő 
módosítása, hogy legyen kétszer egy héten. Felvettem a kapcsolatot a gyermekorvossal, aki azt mondta, hogy 
több engedély módosítására lenne szükség a rendelési idő változtatásához. Nincs elvetve a dolog, agyalnak rajta, 
de nyilván ez költséggel jár! Ha erről megállapodás születik a költségeket át kell vállalni az önkormányzatnak. 
Van egy szerződésünk Rétsággal a háziorvosi ellátás biztosítására, abban határozták meg a tolmácsi rendelési 
időket, azt is módosítani kell, ha mond a doktornő egy konkrétumot, hogy melyik napon tudna még kijönni. 
Magdi, erről majd tájékoztasd a fiatal asszonyt, aki beszélt veled. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Köszönöm szépen, tájékoztatni fogom. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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Amikor a rendelési időről beszélgettünk vele, ő is kért egy kis segítséget. Van ott egy nagyon régi mosdócsap, 
amit ki kellene cserélni. Mondtam, hogy vegyék meg, és az önkormányzat kifizeti. Azt is kérte, hogy télen a 
váróban pár dolgot le kellene festeni, mondtam, hogy amennyiben lesz erre kapacitásunk lefestetjük. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Tisztasági meszelésről nem esett szó? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Arról nem. 
A múlt héten a Magyar Kincstár által megtörtént a kastély felújítás utólagos ellenőrzése, mindent felmértek, a 
számlákat leellenőrizték, mindent rendben találtak, és most várjuk a végkifizetést.  
A Magyar Falu Programba beadtuk a hivatal felújítására a pályázatunkat, sajnos forráshiány miatt tartaléklistára 
kerültünk. A megyében négy települést támogattak: Szendehely, Kisecset, Szirák és Piliny. Mi 20 millió fölötti 
összegre pályáztunk, ezek a községek 10 millió környékén kaptak. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Mi azért nem nyertünk, mert magas összegre pályáztunk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehet. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy nincs elutasítva a pályázat, csak tartalék listára kerültünk. 
Közművelődési pályázatot is nyújtottunk be, ezt a közösségi ház vezetőjével csináltuk, ő állította össze, hogy mi 
az, ami szükséges a közösségi házba. Nem nyertük meg a teljes összeget, végül 300.000 Ft összegű támogatást 
kaptunk. Szilvi ezt a levelet átadom neked, ezért te leszel a felelős, mint a közösségi ház vezetője, hogy ez flottul 
menjen! Nézd át légy szíves, hogy hogyan kell a számlákkal elszámolni! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Oké! Rendben. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A lényeg az, hogy a nyert összeg és a vállalt önrész számlákkal le legyen fedve. 
Még egy dolog: holnap lesz Zöld Híd társulási ülés. Egy kicsit megint borult a társulás, mert nagy nehezen 
kiharcoltuk, hogy Vác város polgármestere legyen a társulás elnöke és ott legyen a székhely, de új polgármester 
lett és Ő elzárkózik ez elől. Nem kíván a társulás elnöke lenni, és azt sem szeretné, hogy a munkaszervezet ott 
legyen. Napirenden van és majd döntenünk kell arról, hogy ki képviselje az önkormányzatot a társulási üléseken, 
eddig is én voltam, ezt vállalom továbbra is. Arról is kell dönteni ezzel kapcsolatban, hogy amennyiben én 
akadályoztatva vagyok, ki helyettesítsen. Az előző ciklusban Dudás Gergely alpolgármester vállalta ezt a 
feladatot, egyszer vett részt helyettem társulási ülésen. Most én Gyuricza Gergő képviselőt javaslom. 
Holnap lesz a társulási tanács ülés, hogy mi hogyan fog alakulni, azt nem lehet tudni. 
Ha valaki kíváncsi még valamire kérdezzen!  
 
Hámori Imréné képviselő 
Köszönjük szépen! 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Én szeretném jelezni, hogy már nem vagyok betegállományban, most még meg tudtam oldani, hogy itt legyek 
délelőtt, de viszont jövőre már nem tudom. Úgy lehetne megoldani, hogy délutáni időpontban tartanánk az 
üléseket. A cég engem köteles lenne elengedni délelőtt is, csak akkor az önkormányzatnak meg kellene téríteni 
arra az időre a béremet a cégnek. Nem tudom, hogy melyik lenne a jobb.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Annak idején én megkérdeztem tőled, hogy jó-e a délelőtti időpont, azt mondtad, hogy kötetlen munkaidőd van, 
és bármikor el tudsz jönni. Ennek igazán örültem! Mindenki helyben van és kedd vagy csütörtök délelőtt itt van 
a jegyző helyettes is és meg tudjuk tartani a testületi ülést. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Igen, igen. Lehet, hogy januártól meg tudom csinálni, de most szigorítottak a helyzetemen. Köteles a felettesem 
elengedni, ha azt mondom, hogy jövök, csak akkor fizetni kell az önkormányzatnak. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem akarunk fizetni! 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
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Nálunk változás lesz a cégnél, meglátom, hogy milyen irányú, mert elvileg kötetlen a munkaidőm. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor maradjunk annyiban, hogy meglátjuk mi lesz. Decemberben tervezünk még egy ülést ebben az évben. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Jó. December még jó lesz, az biztos, mert sok szabim van! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Délutánonként hány órától érnél rá, mikor lenne jó neked? Mikorra tudnál jönni? 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
15 órára. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az még belefér! Még beszélünk róla. 
 
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a Polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend     Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Gondolom mindenki átolvasta a rendelet-tervezeteket. Beszéljünk róla, de azt javaslom, hogy a mai ülésen ne 
döntsünk sem erről a rendelet-tervezetről, sem a következő két napirendben előterjesztett rendelet-tervezetről! 
Időközben érkeztek hozzám szóbeli javaslatok, de kértem, hogy írásban is nyújtsák be javaslatukat, ezt 
megtehetik. Szerintem a decemberi ülésen már komolyan foglalkozhatunk vele. Ez az én véleményem! A 
rendeletek úgy is csak január 1-jén lépnének hatályba. 
Az avar és kerti hulladék égetésről szóló rendeletből én kivenném a heti két alkalmat, így csak szerdai napon 
lehetne tüzelni. Nem szüntetnénk meg teljesen az égetést, mert az úgy túl drasztikus, bár jogszerű lenne, mert 
Tolmácson házhoz menő zöldhulladék gyűjtés van, komposztálni is lehet! Van-e valakinek egyéb ötlete? 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Én azt javasolnám, hogy 11 órától 16 óráig lehessen tüzelni, ne 8 órától, mert akkor még csak füstölés van, nem 
pedig égetés! Van, aki már 7 órakor gyorsan meggyújtja, amikor még áll rajta a víz! 11 órára már fölszárad és 
gyorsan elég! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Igen, vannak, akik hajnalban már gyorsan meggyújtják! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem a későbbiekben már a heti egy napot is meg lehetne szűntetni. Nem tudom, hogy mi erről a 
véleményeteket? 
 
Jakus Szilvia alpolgármester 
Én nem heti egy alkalmat, hanem havi 1-2 alkalmat javaslok. Tehát, hogy ne lehessen minden héten tüzelni. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Azzal az a baj, hogy az időjárást nem tudjuk kiszámítani. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Hát igen, mert lehet, hogy pont azon az egy napon esik! Lehet, hogy a heti egyből is kettő lesz egy hónapban, 
mert a többi napokon esik! Nem biztos, hogy négyszer tudnak égetni egy hónapban! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Úgy tudom az Önkormányzatnak van ágdaráló gépe, nem tudom, hogy az bérbe adható-e? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Vitték már el, nem is kértünk érte pénzt, de nagyon gyenge készülék. 
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Jakus Szilvia képviselő 
Nem tudunk beruházni a levegő tisztasága érdekében egy nagyobb teljesítményűre, amit bérbe adunk és van 
belőle bevétel is? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem. Én nem szeretnék! Az ágakat össze kell kötegelni és elviszi a Zöld Híd! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Igen, minden megoldható, csak az egy átvezetés lenne arra, hogy szokjon le a lakosság az égetésről, mert 
fölösleges elégetni, hiszen elviszi a Zöld Híd komposztálni. Nem lehetne egy közös nagy komposztálót csinálni? 
Ez is sok helyen működik! Akkor nem a Zarándoki út végébe vinnék a zöldhulladékot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Zöld Híd is komposztálja az elszállított zöldhulladékot! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Tudom, de akkor lenne egy kis rásegítés az átállásra! Hiába tudják, hogy elviszi a Zöld Híd a zöldhulladékot, de 
valamiért nem úgy működik! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én nem tennék bele pénzt, mert a szolgáltató elviszi. Nem kellene, hogy emberek kitalicskázzák valahova! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
De mégis csinálja! Ez is a fejben dől el. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Könnyű valamit fejben helyre tenni? Ott van a temetői hulladék! Rá van írva, hogy melyik konténerbe mit kell 
rakni! Szerinted? Rendszeresen háztartási hulladék van benne! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Képes oda kivinni? 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Volt már ott szőnyeg is, meg mindenféle felújításból származó hulladék! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Dudás alpolgármesternek ez volt a heppje! Ment és lefotózta. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Írtam is róla többször a Kisbíróba! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nincs visszatartó ereje! Nem látom értelmét egy nagyteljesítményű ágdaráló berendezésbe történő beruházásra! 
Nem is olcsó, és valamivel működtetni is kell. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
A nagyteljesítményű működtetéséhez nem kell szakember? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Biztos, hogy kell. Én nem tennék ebbe pénzt!  
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
A központi komposztálónak is az lenne a sorsa, mint a temetői hulladéktárolónak, hogy abba lenne minden, ami 
nem odavaló! De ez csak az én véleményem. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Biztos! Egyébként nálunk úgy van házhoz menő zöldhulladék gyűjtés, hogy az Önkormányzat saját teherautóval 
összegyűjti a házak elől, mert különben ki kellett volna jelölni egy területet, ahova elvihetik az emberek. De azt 
mondtuk, hogy itt sehol ne legyen szemét! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Akkor azt gondoljátok, hogy ez nem lenne működőképes? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt gondolom, hogy nem! 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Annak lenne létjogosultsága, ha külön választanánk az avart és a gallyakat? Ágakat égetni lehet, leveleket pedig 
nem. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Azt ki fogja ellenőrizni? 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Az már bonyolult lesz mindenkinek! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Van olyan ember, aki rádobja a tűzre a kanapét, meg az ágyat is! Ezt nem lehet büntetni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mit csináljunk vele? 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Lefotózzuk, és megbírságoljuk! 
 
Dósa Istvánné képviselő 
Előbb csak figyelmeztessük, utána legyen a bírság. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Valahol el kell kezdeni! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Nagyon nehéz! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
De ez nem normális dolog! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Elkezdjük, hogy először lecsökkentjük heti egy napra a tüzelést. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nekem is az a véleményem, hogy jó dolog lenne lecsökkenteni az égetési napok számát.  
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Az is baj, hogy nincs lomtalanítás, mint annak idején! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Le lehet vinni Rétságra a hulladékudvarba! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem igaz, hogy nem volt lomtalanítás! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Igaz, az idén már volt. Tavaly nem volt! Tényleg. Csak be kellett jelenteni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, házhoz menő lomtalanítás volt! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Még az elektronikai hulladékot is összeszedtétek a közibe. Sok mindent nem kellene itt égetni! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerintem mi mindent megteszünk, lehetőséget adunk, hogy ne szennyezzék a környezetet! 
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Jakus Szilvia képviselő 
Egy kanapé eltüzelésekor brutális mennyiségű rákkeltő anyag szabadul föl, meg kellene tiltani, hogy ilyesmit 
tüzeljenek! 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
A jogszabály arra ad lehetőséget, hogy az avar és kerti hulladékot szabályozzuk, tehát nem érdemes ebbe 
belekeverni, hogy mást ne lehessen, mert eleve tilos! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Akkor ezt kell nyomatékosan kommunikálni! 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
De ezt nem rendeletben, hanem egyéb tájékoztató eszközzel, hogy tilos a bútorzat, és minden egyéb dolognak az 
égetése! A kazánba sem lehetne bedobni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De ezt nem mi, hanem felsőbb szintű jogszabály szabályozza. Mi csak annyit tudunk tenni, hogy az avar és a 
kerti lombhulladékot szabályozzuk. Ha olyat észlel valaki, hogy szabálytalan dolgot tüzelnek, akkor ki lehet 
hívni a katasztrófavédelmet, hiába, hogy szerdán tüzel! Láttam én is, hogy valakitől fekete füst szállt.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Ki tudja némelyek mivel tüzelnek a kazánban is?! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha valaki nem az engedélyezett napon végzi az égetést, akkor is a katasztrófavédelemnek kell szólni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megvárjuk, hogy milyen visszajelzések lesznek, ki mit javasol, és a következő ülésen döntünk róla. Egyetértetek 
ezzel a javaslatommal? 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Szeretnék a témához hozzászólni! 
Van valami időkorlát? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A szót megadom, röviden. 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Azt, hogy ne 8 órától lehessen tüzelni azt nagyon jónak találom, de mondjuk én este 8-ig engedném, mert aki 
délután 4-ig 5-ig dolgozik, annak nincs lehetősége eltüzelni a gazt. Javaslom megfontolni, hogy 11-től 20 óráig 
lehessen tüzelni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben, a javaslatot fontolóra vesszük a rendelet tárgyalása során. 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
A képviselő-testület a napirend további tárgyalását és a döntéshozatalt következő ülésére halasztotta. 
 
 
 
2. Napirend       A települési képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló önkormányzati  
    rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Felmerült az alakuló ülésen a képviselők tiszteletdíjának módosítása. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Én utána néztem több környékbeli településen is 40.000 Ft körül van a képviselők tiszteletdíja. Nálunk – 
állítólag – nagyon régen nem emeltek semmit! Hosszú évek óta 15.000 Ft. Javaslom 7.000 Ft-tal megemelni, 
hogy legalább 20.000 Ft megmaradjon belőle. 
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Hámori Imréné képviselő 
Ez után kell járulékot fizetni az önkormányzatnak? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Valamennyit kell. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Személyi jövedelemadó vonnak belőle, 15%-ot. Én javaslom megemelni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most nem leszek népszerű! Én nem emelném. Magdi te biztosan emlékszel rá, amikor 2006-ban polgármester 
lettem – 8 évig voltam én is tiszteletdíjas polgármester – és akkor a képviselő-testület azt mondta, hogy nem kér 
tiszteletdíjat. Elég sokáig nem is volt. Már nem tudom pontosan melyik évben vezettük be a 15.000 Ft-ot. Nem 
azért nem javaslok emelést, mert a pénzt sajnálom tőletek. A média tele van most azzal, hogy az új képviselők és 
polgármesterek többszörösére emelték a saját tiszteletdíjukat. Beszélhetünk róla, de várjunk legalább egy évet! 
Emelhetünk, de akkor legyen valami látszatja! Segítsetek be mondjuk a Szilvinek a programok szervezésébe, 
vagy az óvodások betanításában, ha valami előadásra készülnek. Jó az idősek napján itt vagytok, segítetek, de 
valami látszatja legyen, hogy miért emelünk. Tiszteletdíj azért jár a képviselőnek, hogy ha tevőlegesen csinál is 
valamit. Például beül az autójába és elmegy utána nézni valaminek, ami mondjuk az előterjesztésben szerepel, 
hogy tényleg úgy van-e. Én nem szeretném most megemelni a képviselői tiszteletdíjakat. Nem akarom, hogy  azt 
mondják, jött két új képviselő, és máris megemelték! De nem én döntök! Én a képviselő-testület alkalmazottja 
vagyok, ha azt mondjátok, hogy emeljük meg 20.000 Ft-ra, nekem azt végre kell hajtanom! Nem azt mondom, 
hogy nem volna rá pénz, de nyilván a jövő évi költségvetést látni kell! A pénzügyessel szoktunk összeülni év 
elején, és osztunk-szorzunk, aztán látjuk, hogy mi fér bele a költségvetésünkbe. A polgármester, a jegyző és az 
itt dolgozó lányok évek óta egy fillér béremelést nem kapnak! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Azt tudjuk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az igaz, hogy Bánkon 40.000 Ft a tiszteletdíj, de Bánknak magas az idegenforgalmi adó bevétele. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Nógrádban is 36 vagy 38 ezer. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehet, nyilván. Én nem mondom, hogy nem lehet megemelni! Ha a testület úgy dönt, megemeljük. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Az alakuló ülésen döntünk a polgármester, alpolgármester illetményéről, az emberek ezért fújják azt, hogy ezzel 
foglalkozunk első nap, hogy kinek mennyit kell adni! Ez egy nagyon hülye dolog! Azt látják, hogy csak azzal 
foglalkozunk, hogy kinek mennyit adjunk! Nem tudják, hogy ezt írja elő a törvény. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Mariska, én nagyon szépen köszönöm, hogy gondoltál ránk, de én most magamba szálltam, mert nem tetszik 
nekem sem, ami most a médiában megy, hogy duplájára emelik a saját tiszteletdíjaikat! Mehetnének azok a 
pénzek, ahová jobban kell! De ez mindig is így volt és szerintem így is lesz! Én nem kérek ebből a mostani 
tiszteletdíj emelésből! Ez az én véleményem! Dolgozni szívesen dolgozunk, de ne legyen emelés! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért mondtam, hogy ha meg is emeli a testület, tegyünk mellé valami plusz feladatot, hogy ne az legyen, hogy 
mi is rögtön emeltünk és ezt beszéljék a faluban az emberek. Én nem mástól irigylem ezt a pénzt, félre ne 
értsétek! A polgármesterek fizetése az államtitkár fizetésétől függ. Meg van határozva, hogy bizonyos 
településen mennyi lehet. Tavalyi évben saját hatáskörben emelték meg az államtitkárok fizetését, nem pedig 
jogszabályilag országos szinten, így a polgármestereknek nem volt emelés. Én a bruttó 300.000 Ft-os 
fizetésemből kapok 265.000 Ft-ot. Ehhez jár még a költségtérítés, mivel saját autóval járok mindenféle 
értekezletre, gyűlésre, ügyeket intézni. A nejem a váci kórházban dolgozik, 147.000 Ft a nettó fizetése, és nincs 
cafetéria és semmi féle plusz juttatás. A hivatalban dolgozó lányok minimálbéren vannak, annak a nettó bére 
120-130 ezer körül van. Ha nektek emelünk az úgy is január 1-től lesz esedékes. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
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Igen, mert a költségvetést érinti. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ki tudjuk gazdálkodni, abban biztos vagyok! 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Engem ez a kérdés nem érint. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Miért ne érintene? 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Mert külön bankszámlára utaltatom a tiszteletdíjamat, nem nyúlok hozzá, és mint magánszemély fel fogom 
ajánlani a falu javára olyan közérdekű dologra, amit én támogatni szeretnék. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ennek utána kell majd nézni, hogy hogyan ajánlhatod föl! Föl lehet ajánlani, nyilván. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Hivatalosan szeretném. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt be kell jelenteni előre. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Igen, be kell jelenteni. De ha átutalják az összeget a számlájára, akkor mint magánszemély azt csinál vele, amit 
akar. Ez is járható út, hogy külön számlára megy, és te azt csinálsz vele, arra ajánlod föl, amire akarod. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Decemberig agyaljatok rajta, és akkor eldöntjük, hogy mi legyen. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Egységesnek kell lennie a tiszteletdíjnak? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, az mindig egységes. Az alpolgármesternek lehet más. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Igen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Agyaljatok rajta, szerintem legyen 20.000 Ft, döntünk róla decemberben. A vendégünknek esetleg van 
hozzászólása? 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Én ebbe nem igazán akarok belefolyni, de az jó ötlet, hogy egy kicsit több plusz feladatot vállaljanak magukra a 
képviselők. A Magdi tudna segíteni az óvodának, a Gergő például bevállalná a társadalmi munkák 
megszervezését. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Vagy a sportban például. 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Mariska meg vállalta a temető felügyeletét. Ott meg aztán van mit intézni, csinálni! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Én egyetértek veletek. 
 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
A képviselő-testület a napirend további tárgyalását és a döntéshozatalt következő ülésére halasztotta. 



Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete  12/2019. (XI.19.) jegyzőkönyv 

 10

 
 
 
3. Napirend   A közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha olvastátok az előterjesztés, akkor láttátok, hogy ebben most sok minden benne van. Ezzel kapcsolatban 
biztosan jönnek majd vélemények. Nem a parkolásról beszélünk, mert egy kicsit én is kevertem a fogalmakat. 
Amit én szerettem volna, azt nem tudjuk megszüntetni! Viszont a tárolás miatt tudunk – elég kemény – 5.000 
Ft/m2 díjat kérni. A parkolással kapcsolatban is sokan fognak beküldeni javaslatokat. El lehet azon is 
gondolkodni, hogy a veszélyes helyeken megállni tilos, vagy várakozni tilos táblát kellene alkalmazni. Hivatalos 
mérnökkel járnánk be a falut, és majd az ő javaslata alapján helyeznénk el a táblákat. Az önkormányzati 
tulajdonú utaknál kitehetjük. Szóba került a vasárnap kora reggeli sárkányrepülősök zavaró hangja. Amikor a 
repülővel fölszállnak, azt nem halljuk csak, amikor már fönn van a légtérben, és onnantól kezdve a légügyi 
hatósághoz tartozik. Tehát ezt mi nem tudjuk szabályozni! Sajnos! Egy céggel föl tudnánk méretni, hogy hány 
decibellel mennek el fölöttünk, de az milliós tétel, ebbe nem mennék bele. Jó lenne, ha szombat este 18.00 órától 
hétfőn reggel 8.00 óráig nem lehetne füvet vágni, fát fűrészelni motoros eszközökkel. Mindenki nyugodtan 
pihenhetne a családdal a szabadban, úgy hogy, ne egész nap a zúgást kelljen hallgatnia. Azt gondolom, hogy ez 
egy kicsit nehéz lesz! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Végül is csak vasárnapról szól az egész. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Vasárnap és ünnepnapok, úgy van írva az előterjesztésben. Mindenszentek délben se fűrészeljenek fát! 
Nem kell ehhez üdülő övezetnek lenni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Hát legalább vasárnap ne zúgjanak a fűnyírók és a fűrészek. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Azért ezt a szombat esti korlátozást át kell gondolni a nyári időszakra gondolva. Sokan tovább kint maradnak, 
grilleznek, zenét hallgatnak a kertben. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A rendelet-tervezetbe úgy van, hogy nagyobb zajhatást ne lehessen kelteni. Volt is rá precedens, hogy éjfélkor 
autóba ültem, és szóltam egy illetőnek, hogy halkítsák lejjebb a zenét, mert nem lehet tőle aludni! Akkor legyen 
az időkorlát 20.00 órától, de szerintem a normális zenehallgatás nem zavar senkit, de ne ordítson. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Nyilván azért vannak különbségek, hogy milyen mértékűen hallgatja a zenét! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha egy süket ember hallgatja, az nyilván hangosabban fogja! Mindenbe bele lehet kötni! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Így van! Ez nem egy rendszeres dolog! Hébe-hóba itt-ott van egy születésnap! Nem ez a baj!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha valaki mégis el akar térni a szabályozástól, előzetesen be kell jelentenie a hivatalban és a polgármester 
engedélyezheti részére a zajjal járó tevékenység végzését. Nyilván mérlegelem, és úgy engedélyezem. És itt nem 
az esküvőkről van szó. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
A kocsma kap felmentést, vagy rá is vonatkozik? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kocsma sem kap felmentést! 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Szombatonként nagyon sok ilyen rendezvény van.  
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Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, tudom. Kérjen engedélyt.  
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Jó. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Maximum éjfélig kap engedély, akármilyen rockfesztivál, vagy rendezvény lesz! Még az is el tudom képzelni, 
hogy szóljon a szomszédoknak, és a szomszédok beleegyezésével döntök. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Volt már olyan kocsmai buli, amikor éjjel háromkor énekeltem velük együtt a számokat, mert nem tudtam 
aludni! Simán le lehet hozzánk hallani! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ezek azért nem mindennapos dolgok! Meg fogják kérni az engedélyt és kész. Inkább az a zavaró, hogy vannak 
olyan emberek, akik folyamatosan zúgnak valamivel hétvégén! Ha nem füvet nyír, akkor flexszel vagy valami 
más hangos gép zúg. Ezt lesz a leg nehezebb betartatni, hogy márpedig vasárnap nem lehet ezt a munkát 
elvégezni, mert a vasárnap a csendről szól! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Azért egy tetőcserénél nem fogjuk azt mondani, hogy nem fejezheti be vasárnap! Kér engedélyt és kész.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nyilván! Kérjen engedélyt, de azért ne minden hétvégén. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Pontosan! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ilyenek lesznek, oké! De fűnyírás ne legyen és kész! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Tolmácson vallásos emberek éltek régen, akik az ünnepeket tiszteletben tartották! Most nem számít semmilyen 
ünnep. Ha szólsz az illetőnek az a válasza, hogy „én most csinálom, mert most érek rá”! 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Hogy fogjuk ellenőrizni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Aki észreveszi az általában engem hív. Kimegyek, figyelmeztetem, kap egy írásbeli figyelmeztetést. Ha többször 
fordul elő nyilván büntetés lesz. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Először figyelmeztetni kell, szépen. 
 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos szót kért, a polgármester a szót megadta. 
 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Zavaró zajhatást nem lehet nevesíteni? Mint például fűnyírás, fűkaszálás, stb.? 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
A rendeletben nem példálózunk, azt a tájékoztatóban lehet. A rendeletben egyértelműen le kell írni azt a 
cselekményt, amit bele szeretnénk venni. Ne lehessen benne kiskaput találni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A tájékoztatóba már le kell írni a példával, hogy a Juliska néni is tudja, hogy mire kell engedélyt kérni. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
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A kisbírót nagyon kevesen olvassák el, inkább szórólapot kell kiküldeni. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
A Kisbíróhoz hozzátűzünk egy cetlit, amin felhívjuk a figyelmet. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Azzal együtt dobják ki! 
 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos szót kért, a polgármester a szót megadta. 
 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Nem volna jobb, ha csak vasárnap reggeltől vezetnétek be? Amikor kánikulák voltak az volt, hogy már hajnal 4 
órakor úgy zúgtak! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Végül is, azt is lehet, hogy reggel 6.00 órától! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Az nem jó, mert nyáron hajnalban felkel füvet nyírni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az is igaz! Akkor vasárnap 00.00 órától! 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Valószínű, hogy jobb lenne, ha nem erőltetnénk a szombat estétől. Vasárnap egész nap szerintem, az úgy jobb. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
A többi napra ne szabjunk ki valami ilyet, hogy reggel 7 órától este 8 óráig lehet ilyen munkát végezni? 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Szerintem ne, mert valamikor dolgozni is kell! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Maradjunk a vasárnapnál. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
A rendelet-tervezetben szereplő rendelkezések külön rendeletben vannak szabályozva. A temető és a közterület 
használat csak azért került bele, hogy lehessen szankcionálni. Felvetették nekem, hogy a temetői rendeletben van 
olyan, hogy a szétszedett síremléket 7 napon belül össze kell rakni. Én nem vagyok ebben szakember, de 
állítólag meg kell várni, hogy a föld leülepedjen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen! 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Javaslom, hogy akkor ezt rendelkezést vegyük ki belőle. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, de az legyen benne, hogy egy éven belül össze kell raknia. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Akkor először a temetői rendeletet kell módosítani. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Ami úgy van szétszedve, hogy elszállításra kerül, azt azért ne hagyja ott egy évig! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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Az egy héten belül szállíttassa el. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Az nem, ez csak arra vonatkozik, aki vissza szeretné állítani. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Ne az legyen, hogy ott van évekig és ott megy szét! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem figyeltem most, elvitték már a szétszedett síremléket a Flórián féle sírtól? 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Mindenszentekkor még ott láttam. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Arról volt szó, hogy utána viszik el. Szólok a Sanyinak, hogy írja össze ezeket, és föl kell őket szólítani, hogy 
pucolják el onnan! 
Még azon is lehet agyalni, hogy az összegek megfelelnek-e? A gépkocsi tárolás összegét nemrég emeltük meg, 
de a többi az maradt. Egyébként vannak jogkövető lakosaink, akik szólnak, hogyha hoznak nekik valamit, amit 
rövid ideig a közterületen szeretne tárolni. Befizette a díjat és minden rendben volt. De nagyon sokan nem ezt 
teszik! 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Személygépkocsi tárolásnak a forgalomból kivont jármű minősül? 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Nem, hanem minden gépjármű. Szándékosan fogalmaztunk így. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Mi számít tárolásnak? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van olyan a községben, akinek a háza előtti közterületen már több éve ott áll egy autó, nyilván lejárt a 
forgalmija. Beszéltem a tulajdonossal, azt ígérte, hogy el fogja szállítani, azóta is ott van! Van, ahol egy hónapja 
áll egy autó az árok fölött. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Mi alapján határozzuk meg, hogy mi a parkolás és mi a tárolás?  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az az autó, ami már több hete mozdulatlanul áll egyhelyben, az már nem parkol, hanem tárolják a közterületen. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
A parkolás egy rövid ideig tartó, időszakos dolog, a tárolás pedig huzamosabb ideig történő. A parkolás fogalmát 
szabályozza a KRESZ, azt mi nem szabályozzuk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az nyilván parkolás, ha valaki reggel elmegy az autóval és este vagy délután áll vele vissza. Ez parkolás. De 
amikor egy hétig ott áll egy helyben az autó, az már nem parkolás! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Nem lehetne egy szórólapot erről is kiküldeni? Jön most már a tél, a hótúrás, és senki nem fogja a felelősséget 
vállalni, ha megsérül valakinek az autója! Azért nem kéne végig állni az útszélét! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt mindenképpen ráírjuk! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Mindenkinek van saját hídja oda álljon! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Kié az a sok autó és a tartályautó a kastélykert végén? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
A Szetei féle cég csinálta oda azt a parkolót, az Ő partnereik állnak meg ott. Ők csak parkolásra használják, 
jönnek-mennek. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Miért csak a kisteherautók vannak benne? 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Azért, mert magasabb szintű jogszabály tiltja a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek közterületen 
történő parkolását, tárolását. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez ugye a tárolásra van, nem a parkolásra. A veszélyes helyekre pedig ki kell rakni a megállni tilos táblát és be 
lehet szólni a rendőrségre, ha ott parkolnak. A Sziluska utcában adtunk engedély, hogy egy illető parkolót 
csináljon a háza előtt. Ez is elég veszélyes, ha sok autó áll ott. Arra gondoltam, hogy le kellene korlátozni a 
parkolást két autóra, amelyek csak az úttal párhuzamosan állhatnak. Előírhatnánk a parkolási rendet. Van ilyen, a 
KRESZ szabályozza. Ennek utána kell nézni mit tehetünk, mert ha így parkolna, akkor belátható lenne a kanyar! 
De, ha több autó áll ott, akkor nem belátható! A közterület használati rendeletünk már régen él, de eddig nem 
igen alkalmaztuk, de most már szeretnénk! 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy közterületre háziállatot kiengedni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, ezen is változtatni kell. Van a háziállat és van a haszonállat. Én a határba ki szoktam engedni közterületre 
legelni, természetesen felügyelettel, én is ott vagyok.  
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Felügyelet nélkül? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem lehet kiengedni! 
 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag a napirend elnapolása mellett döntött. 
 
 
 
4. Napirend     Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról szóló megállapodás  

módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést. A három falu polgármesterei egyeztettek, csak apróbb változások vannak benne. A 
közös hivatal székhelye továbbra is Borsosberény marad. A bánki polgármester kapott egy olyan jogkört, hogy 
nagyobb beleszólása legyen a hivatal működésébe, mivel a közös hivatal működését hármunk közül Ő látja át a 
legjobban. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Akkor nem sikerült Bánkra vinni a központot? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt elvetettük. Azért merül ez föl, mert ha belegondoltok szinte minden Bánkon történik. A munkaügy, a 
pénzügy, de ezt átgondoltuk, elvetettük. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Azt hozzá kell tenni, hogy döntés hátterében pénzügyi megfontolás is áll, mivel Borsosberényben alacsony az 
iparűzési adóerőképesség, ezért több normatívát kapunk, ha ott a székhelyünk. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 



Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete  12/2019. (XI.19.) jegyzőkönyv 

 15

Még az érdek is így kívánja, hogy maradjon. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Annyi került még módosításra, hogy a jegyző felettese most nem a gesztor település polgármestere lesz, hanem a 
bánki polgármester. A jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat a bánki polgármester gyakorolja, ugyanakkor a 
jegyző kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek döntése is szükséges. A közös 
hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő kinevezéséhez és felmentéséhez a köztisztviselő munkavégzésének helye 
szerinti település polgármesterének egyetértése szükséges, valamint a köztisztviselők jutalmazásához, 
bérezéséhez a munkavégzésének helye szerinti település polgármesterének jóváhagyása szükséges. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ez így jó, elfogadható. 
 
 
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 elfogadjuk a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásáról szóló megállapodás 
előterjesztettek szerinti módosítását, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület megtárgyalta megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és az egységes szerkezetbe 
foglalt megállapodást, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő 
határozatot: 
 

113/2019. (XI.19.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdés, 85.§ (3c) 
bekezdés alapján az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek 
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására 2013. 
január 1-jétől létrehozott és működtetett Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 
önálló költségvetési szervre vonatkozó megállapodás 2019. december 1-jei hatályba 
lépéssel történő módosítását, illetve a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
megállapodást az előterjesztettek szerint elfogadja és jóváhagyja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2019. december 1-jétől folyamatos, a megállapodás következő módosításáig 
Felelős: polgármester 
 

 
 
5. Napirend    A fennálló Társulások társulási tanács ülésein való képviseletre történő delegálás 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A képviseletre jogosult a mindenkori polgármester, tehát jelen esetben én. Ha akadályoztatva vagyok, akkor a 
Gergőt szeretném megbízni a helyettesítésemmel. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ez természetes. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van esetleg más javaslat? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Elfogadjuk. 
 
 
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, az 
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás valamennyi társulási tanács ülésén az Önkormányzatot a polgármester teljes jogkörrel képviselje, és 
akadályoztatása esetén Gyuricza Gergő képviselő helyettesítse, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő–testület megtárgyalta az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási tanácsába történő delegálásról szóló előterjesztést és 
határozati javaslatot, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és 
meghozta a következő határozatot: 
 

114/2019. (XI.19.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§ (2) bekezdése alapján az 
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás társulási ülésein való részvételre, Tolmács Község 
Önkormányzatának képviseletére az Önkormányzat mindenkori polgármesterét, jelenleg 
Hajnis Ferenc polgármestert delegálja.  
A képviselő-testület a Polgármester akadályoztatása esetére, a Polgármester helyettesítésére 
Gyuricza Gergő képviselőt delegálja az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási ülésein való 
részvételre és Tolmács Község Önkormányzatának képviseletére 
 
Határidő:  folyamatos, más tartalmú döntésig 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
A gyermekjóléti társulás üléseire történő delegálás is elő lett terjesztve, mert lehet, hogy ők is kérnek ilyen 
jellegű döntést. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, két társulásunk van. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Igen, de két határozatot kell hozni, két döntés lett előterjesztve.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor a másik a gyermekjóléti társulás lenne. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Ott is jelen kell lenni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha úgy van, akkor ott is. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Nem biztos, hogy én erre alkalmas vagyok! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor a másikat minek vállaltad el? 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Hát az inkább közelebb áll a szakmámhoz, de a gyermekjóléti az nem igazán nekem való. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Itt most nem a szakmai hozzáértés kell! Bármilyen döntést kell hozni, azt a testületnek tárgyalni kell, mindkét 
társulás esetében. Tehát neked azt kell majd képviselni, amiben a testület dönt. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Jó. 
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Dósa Istvánné alpolgármester 
Az csak annyi, hogy van egy szavazati jogod, ha elmégy oda. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
A társulást érintő ügyekben hoz döntést a társulási tanács. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Általában szmsz módosítás vagy a költségvetés elfogadása, ilyesmi. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Nekem van konzultációs jogom a helyi képviselőkkel előtte? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az úgy szokott történni – most is kaptunk egy meghívót -, hogy elmegyek az ülésre, és utána tájékoztatom a 
testületet, hogy a társulásban milyen döntés született. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Jó. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Soha nem volt még olyan, hogy bármi ne az ügy érdekében lett volna! Ott is van munkaszervezet, és úgy oldják 
meg, hogy mindenkinek jó legyen. Öt perc alatt elfogadunk mindent, a felelősség az övéké! 
 
 
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 a Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás valamennyi társulási tanács ülésén az 
Önkormányzatot a polgármester teljes jogkörrel képviselje, és akadályoztatása esetén Gyuricza Gergő képviselő 
helyettesítse, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő–testület megtárgyalta a Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás társulási 
tanács ülésére történő delegálásról szóló előterjesztést és határozati javaslatot, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta és meghozta a következő határozatot: 
 

115/2019. (XI.19.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§ (2) bekezdése alapján a 
Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás társulási ülésein való 
részvételre, Tolmács Község Önkormányzatának képviseletére az Önkormányzat 
mindenkori polgármesterét, jelenleg Hajnis Ferenc polgármestert delegálja.  
A képviselő-testület a Polgármester akadályoztatása esetére, a Polgármester helyettesítésére 
Gyuricza Gergőt a Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás 
társulási ülésein való részvételre és Tolmács Község Önkormányzatának képviseletére. 
 
Határidő:  folyamatos, más tartalmú döntésig 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
6. Napirend    Közétkeztetési vállalkozási szerződés,  
                        közétkeztetési nyersanyagnorma és térítési díjak felülvizsgálata, önkormányzati  

                rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény? A vállalkozási szerződést testületi döntés nélkül nem 
írhatom alá. 
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Hámori Imréné képviselő 
Megkérdeztem Ildikót, az mondta, hogy minőségileg és mennyiségileg is megfelelő az adag. A beszállító 
indokaival egyetértek, nem tud mit csinálni, emelnie kell. Magasabb a nyersanyag beszerzés, és meg kell tartani 
a dolgozóit, hogy biztosítani tudja ezt a színvonalat. Nekem a menüvel kapcsolatban csak annyi észrevételem 
volt, hogy ritkán van főzelék, ugyanakkor Ildikó mondja, hogy a gyerekek nem eszik meg a főzeléket. Olyan 
ételt készítenek, amit a gyerekek szeretnek és el is fogyasztanak. A lényeg az, hogy a gyerekek ne éhesen 
menjenek haza! Akár tízórai, akár ebéd, akár uzsonnára gondolva. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Nem drasztikus az emelés. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem.  
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Nem olyan nagy összeg ez! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A másik meg az, hogy korrekt a kapcsolatunk már rég óta! Minden évben az idősek napjára ingyen biztosítja 
részünkre a vacsorát. Vannak negatív és pozitív vélemények is, van, aki azt mondja, hogy Rétságon jobb a kaja. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem jobb! Nekem anyukám onnan hordja. Pedig saját konyhájuk van! 
 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a Vác 
és Vidéke Kft 2020. évre szóló közétkeztetési árajánlatát és felhatalmaz a szerződés aláírására, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Vác és Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft. közétkeztetési árajánlatát, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 
a következő határozatot:  
 

116/2019. (XI.19.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tolmács Község 
Önkormányzata a 2020. évi étkeztetési szolgáltatásra (óvodás gyermekek, iskolás 
gyermekek, szociális rászorulók és felnőttek étkeztetése)  vonatkozóan 2020. január 1-jétől 
2020. december 31-ig a Vác és Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft. (2163 Vácrátót, Dózsa György út 32., Adószám: 23819706-2-13, 
Cégjegyzék szám: 13-09-154226) vállalkozóval szerződést köt az előterjesztett vállalkozási 
szerződés tervezetnek és a vállalkozó által benyújtott árajánlatnak megfelelően.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:   polgármester 

 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az emelésnek megfelelően változtatnunk kell az étkeztetés nyersanyagköltségét is. Láttátok a rendelet-
tervezetet, abban már az új díjak szerepelnek. Kérdés, vélemény? 
 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester: lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja az 
előterjesztett étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módosításáról szóló önkormányzati rendelet 
2020. január 1-jtől történő módosítását, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 
következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2019.(XI.21.) 
önkormányzati rendelete 

 
az étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módosításáról 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
7. Napirend    2020. évi belső ellenőrzési terv 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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 az előterjesztettek szerint elfogadjuk a 2020. évi belső ellenőrzési tervet és határozati javaslatot, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a 2020. évi belső ellenőrzési tervet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

117/2019. (XI.19.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi belső 
ellenőrzési munkatervét az előterjesztettek szerint – térítési díjak szabályszerűségi 
vizsgálata és gyakorlati rendje ellenőrzése – jóváhagyja. 
 
Határidő: 2020. év 
Felelős:    jegyző helyettes 

 
 
 
8. Napirend    A képviselő-testület 2020. évi munkaterve 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez ismét egy sablonos dolog, általánosságban vannak felsorolva a minden évben ismétlődő napirendek. Ha 
esetleg valakinek van ehhez javaslata, hogy melyik ülésen mi legyen előterjesztve, akkor kérem jelezze. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
A többi úgy is menet közben derül ki. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Láttam az óvodavezető beadványát. Neki most nincs kikérve a véleménye? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De. Zsófinak több kérése van, megbeszéltük, hogy összeülünk valamikor a költségvetés tervezése előtt, addigra 
pontosan összeírja, hogy milyen eszközökre, egyéb dolgokra van szüksége, aztán meglátjuk, hogy mi fér bele a 
költségvetésünkbe. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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Porszívót szerettek volna venni, mondtam, hogy jó, vegyék meg, aztán kiderült, hogy 50.000 Ft-os porszívót 
szeretnének. Mondtam 15.000 Ft-ot tudunk erre biztosítani, a többit tegyék hozzá egyéb pénzeikből. Én nem 
kaptam felvilágosítást arról, hogy mennyi pénz folyt be a zsibvásáron vagy a szüreti bálon! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Értem! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Elnézést, pótolni szeretném. A bálból 440.000 Ft bevétel jött be. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
És az ment kétfelé az iskola és óvoda között. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az nagyon szép! Örülünk neki! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
És a zsibvásárból? 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Azt már nem tudom pontosan, de az is kétfelé ment. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ezeknek a szervezéseknek örülni kell, mert ezekből a pénzekből plusz dolgokat tud venni az intézmény, de azért 
a költségvetésből is biztosítani kell bizonyos dolgokra. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kapnak is! A mosdóra is költöttünk. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az a mosdó még mindig ugyan az, ami volt! Ott valamit csinálni kéne! Sok a gyerek és olyan kicsi! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sok a gyerek, az óvodát kellene bővíteni, arra meg most nem lesz pályázat! Meg nem is tudom, hogy hova 
bővíthetnénk! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem tudom! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Még egy pici időt kell így kibírni, utána nem lesz már ennyi gyerek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Magdi! Ott voltál hány évig! Tudod, hogy mennyi gyerek volt régen! Sokkal több. 
 
Hámori Imréné képviselő 
De, hát más világ van! Fejlődünk. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Jó, de amire telik, arra telik, amire nem, arra nem! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szeretnék én ide sok mindent! A faluba is szeretnék sok mindent! 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Egy kis idő múlva, lehet, hogy visszacsökken a létszám. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Készíttettem egy tervet a Zsófival, és várhatóan 3-4 évig lesz ilyen létszám. Nem lesz ez mindig így! Volt itt már 
olyan, hogy rengeteg gyerek volt és nem volt csak két óvónő. Jó most is csak papíron van három, az egyik 
betegállományban van. 
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Dósa Istvánné alpolgármester 
De már milyen régen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most azt mondta, hogy január 7-én jön már dolgozni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én támogatom, ami ésszerű dolog, és a gyerekek érdekeit szolgálja. 
 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki az 
előterjesztettek szerint elfogadja a képviselő-testület 2020. évi munkatervét, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a képviselő-testület 2020. évi munkatervét, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

118/2019. (IX.30.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztett 2020. évi 
munkatervet a javaslat szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2020. év folyamán 
Felelős:  polgármester 

 
 
 
9. Napirend    Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tolmács Község Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatát Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) alapján az alakuló ülésen, vagy 
az azt követő rendes ülésen felül kell vizsgálni. Tekintettel arra, hogy az alakuló ülésen erre nem került sor, most 
kell elvégezni a felülvizsgálatot. Az SZMSZ áttanulmányozásra került. Véleményem szerint nincs szükség a 
módosítására, de tárgyalnunk kell és döntést kell hoznunk róla, hogy a képviselő-testület nem kívánja 
módosítani. Mit szóltok ehhez? 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Nincs mit módosítani, mert a testület névsorát függelék tartalmazza, és az az szmsz módosítása nélkül 
cserélhető. Ugyanez vonatkozik az ügyrendi bizottságra is, a tagok változását a függelék kicserélésével meg 
lehet oldani. Jelenleg nem indokolja semmi az szmsz módosítását. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Értjük. 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot, ami szerint a szervezeti és 
működés szabályzatáról szóló 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati rendelet nem kerül módosításra, így a 
jelenleg hatályos szervezeti és működés szabályzat módosítás nélkül továbbra is hatályban marad kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület megtárgyalta szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatát, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

119/2019. (XI.19.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete szervezeti és működés 
szabályzatáról szóló 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati rendeletének felülvizsgálatát 
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elvégezte, és a felülvizsgálat eredményeként megállapította, hogy szervezeti és működés 
szabályzat módosításra nem szorul, ezért a jelenleg hatályos szervezeti és működés 
szabályzat módosítás nélkül továbbra is hatályban marad. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
 
10. Napirend    Egyebek 
 
                             - Közmeghallgatás időpontjának módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A közmeghallgatás 2019. november 29. péntek 18 óra helyett 2019. november 28-án csütörtökön 18 órakor 
kerülne megtartásra a közösségi házban. Tehát lényegében annyi a változás, hogy nem pénteken lenne. Jó? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szombaton Értéktár kiállítás lesz a közösségi házban és arra készülni kell már pénteken. A sportcsarnokot nem 
akarom fölfűteni azért a pár emberért, aki eljön. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Mi leszünk hatan, meg még eljönnek hárman. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A nyugdíjas klub biztos itt lesz, meg a rendeletek miatt szerintem többen fognak jönni. 
 
 
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 a 
közmeghallgatás, falugyűlés időpontjának megállapításáról szóló 77/2019.(IX.30.) számú képviselő-testületi 
határozat elhangzottak szerint történő módosításával, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a közmeghallgatás időpontjának módosításáról szóló szóbeli előterjesztést, és 
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

120/2019. (XI.19.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2019. évben tartandó falugyűlés 
és közmeghallgatás időpontjáról szóló 77/2019. (IX.30.) képviselő-testületi határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
Időpont: 2019. november 28. 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 28. 
Felelős:    polgármester 
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- Posta felújítás 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A postahivatalban kéményellenőrzés volt, és nem felel meg a kémény állapota az előírásoknak. Sok mindent 
meg kell csinálni rajta, tető feletti részt le kell bontani, padlástérben lévő szakaszt be kell vakolni, az épületben 
pedig ki kell glettelni. Minderre egy hónapot kaptunk, különben nem lehet üzemeltetni. Én fölvettem a 
kapcsolatot a postával, mert a bérleti szerződés csak a nyílászárókat nevesíti és kitér arra, hogy bármilyen 
felújítási munka csak a tulajdonos beleegyezésével végezhető. Na most ugye ezt mindenki úgy értelmezi, ahogy 
neki jó. A posta azt mondja, hogy az épület az hozzánk tartozik, csináltassuk meg mi. Próbálkoztam azzal, hogy 
évek óta nem emeltünk bérleti díjat, csináltassák meg, de elzárkóztak. Mindegy, meg fogjuk csináltatni! A Sanyi 
meg fogja csinálni a helyiségben, a többit lehet, hogy szakemberrel kell megcsináltatni, ez egy plusz kiadás lesz, 
úgy számolom, hogy nagyjából 400.000 Ft-ba fog kerülni. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Hát ez van, de nehogy bezárjon ez miatt a posta. 
 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja 
önkormányzat tulajdonát képező Tolmács Szent Lőrinc út 94. szám alatti postaépület kéményének felújításával 
kapcsolatos szóbeli előterjesztést, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat tulajdonát képező Tolmács Szent Lőrinc út 94. szám alatti 
postaépület kéményének felújításáról szóbeli előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

121/2019. (XI.19.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 
Tolmács Szent Lőrinc út 94. szám alatti postaépület kéményének felújítási munkálataira 
vonatkozóan megbízza a polgármestert, hogy az Önkormányzat saját költségvetése terhére 
a munkálatok elvégzése ügyében a szükséges intézkedéseket tegye meg és a munkálatokat 
az önkormányzat részéről összefogja.  
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 

- Kisbusz bérbeadása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tudjátok, hogy bérbe szoktuk adni a kisbuszt, azért hogy legalább annyi pénz bejöjjön belőle, amennyi 
gépjárműadót kell utána fizetni. Felhívták a figyelmemet arra, hogy olcsón adjuk bérbe. Eddig 15.000 Ft/nap volt 
annak, aki nem tolmácsi lakos, a tolmácsiak 7.500 Ft/nap bérleti díjért kapták meg. Tele tankkal adtuk, és tele 
tankkal kértük vissza. Az a javaslatom, hogy emeljük föl 25.000 Ft/napra a díját, és kérjünk 100.000 Ft kauciót, 
ami vissza jár, ha minden rendben van. A tolmácsi lakosok részére, ha első alkalommal bérli a buszt, akkor napi 
14.000 Ft lenne a bérleti díj. Mi a véleményetek, a tolmácsi is tegyen le 100.000 Ft kauciót, vagy a tolmácsinak 
hagyjuk? Ha tolmácsi bérli a buszt, akkor a bérlő legyen a busz utasai között. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
És azt, hogy lehet ellenőrizni, hogy rajta van-e a buszon? Olyan bérelje, akinek van jogosítványa! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az úgy szokott lenni, hogy többen is vezethetik a buszt, mert mondjuk, ha hosszabb útra mennek nem biztos, 
hogy egy ember végig tudja vezetni. A szerződésbe belefoglaljuk, hogy ki a bérlő és persze azt is, hogy ki 
vezetheti a buszt. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
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Jó, hát akkor legyen 25.000 Ft, illetve 14.000 Ft plusz a kaució. Próbáljuk meg! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, hogy egy kicsit pihenjen a busz, kevesebben vigyék. Ha valaki lakóbuszt bérel, az 25-30 ezer forint/nap, és 
nem biztos, hogy úgy vigyáz rá, mint ahogy elvárható. Nem volt még rá példa, hogy meghúzták volna a buszt, de 
nem lehet tudni. Tegyék le a kauciót is! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Akinek megéri viszi, akinek nem, az nem viszi! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nyilván!  
 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos szót kért, a polgármester a szót megadta. 
 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Most azért fizessen mindenki többet, mert egy valaki sokszor bérli a buszt? Ezt nem tartom jónak! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy kicsit le akarom szoktatni az embereket a buszbérlésről. 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Azt a kettőt-hármat? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Azok akkor is kibérlik! 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Igen ők kibérelik, de ha én akarom bérelni, miattuk fizessek többet? Ez nehéz kérdés! 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Azt megszabhatjuk, hogy hányszor bérelheti a tolmácsi lakos kedvezményesen a buszt, nem? Havonta, vagy 
évente egy alkalommal? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én január 1-től javaslom ezt a módosítást bevezetni. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Én jó ötletnek tartom, amit a Gergő mond, minden helybélinek egy évben egyszer legyen kedvezményes a 
buszbérlés. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Úgy is meg tudják családon belül oldani! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Igen, akkor mindig más bérli! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Tolmácsi, akkor egy évben egyszer bérelje kedvezményesen, egyébként pedig 15.000 Ft-ért. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Vagy 25.000 Ft-ért! 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Ha nem tolmácsi, akkor fizessen 25.000 Ft-ot, de ha mennek vele Tolmácsiak, akkor úgy is a másik nevére fogja 
kibérelni, hogy megkaphassák a kedvezményt! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Ez így van! Ha mind tolmácsi, akkor el tudnak menni nyolcszor kedvezményesen! 
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Jakus Szilvia képviselő 
Szerintem kaució ugyanúgy legyen, ne függjön attól, hogy tolmácsi vagy nem! Attól, hogy tolmácsi még 
ugyanúgy történhet bármi a busszal! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha ne adj Isten baleset történik, van Casco biztosításunk rá. Volt már rá példa, hogy kitört a szélvédő, és annak a 
cseréjét teljes egészében kifizette a biztosító. Költségünk csak annyi volt, hogy be kellett vinni egy 
szakszervízbe, tehát lényegében az üzemanyagköltség, amit meg le tudunk vonni a kaucióból. 
 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos szót kért, a polgármester a szót megadta. 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Tolmácsitól szerintem nem kellene kauciót kérni! Lehet, hogy valaki el szeretne utazni Nyíregyházára az 
állatkertbe, ki szeretné bérelni a falubuszt, de nincs 100.000 Ft-ja a kaucióra! Nem biztos, hogy a farzsebéből 
lerak bárki 100.000 Ft-ot! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Erre is gondoltam! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Sőt, a legtöbbnek nincs is! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor a tolmácsi ne fizessen kauciót, az idegen viszont fizessen! Megkülönböztetés! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Miért? Megtehetjük, hogy a Tolmácsinak kedvezményt adunk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Legyen az a kedvezmény a Tolmácsiaknak, hogy egy évben egyszer 10.000 Ft-ért bérelheti. Utána fizessen teljes 
árat! 
 
Hámori Imréné képviselő 
És kaució se legyen a tolmácsi lakosok részére az első alkalommal történő bérlés esetén! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó! 
 
 
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 Tolmács Község Önkormányzata tulajdonát képező 8 személyes gépjármű („falubusz”) bérleti díja 
Tolmácsi lakos bérlő esetén évi egy alkalommal 10.000 Ft/nap összegben kerüljön megállapításra és a kaució 
megfizetését eltekintünk, valamint Tolmácsi lakos bérlő  esetén minden további alkalommal, továbbá egyéb nem 
tolmácsi lakos bérlő esetén 25.000 Ft/nap legyen a bérleti díj összege és emellett 100.000 Ft összegű kauciót 
szükséges a bérlőnek fizetnie, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a tulajdonát képező 8 személyes gépjármű (falubusz) bérleti díjának 
meghatározásáról szóló szóbeli előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
meghozta a következő határozatot:  
 

122/2019. (XI.19.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező NHX216 forgalmi 
rendszámú Fiat Ducato 3.3 Mjet típusú 8 személyes gépjármű bérleti díját 2019. december 
1. napjától az alábbiak szerint határozza meg: 
 

• Tolmácsi lakos bérlő esetén évi egy alkalommal 10.000 Ft/nap, minden további 
alkalommal 25.000 Ft/nap 

• Egyéb nem tolmácsi lakos bérlő esetén 25.000 Ft/nap 
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A falubusz bérbeadása esetén – a tolmácsi lakosok részére biztosított évi egy alkalommal 
történő kedvezményes bérbeadás kivételével- a bérlőnek minden alkalommal kauciót 
szükséges fizetni, melynek összeg 100.000 Ft. A kaució összege - ha a szerződéssel 
kapcsolatban nincs szükség annak felhasználására - a bérleti időtartam lejártát követően 
teljes egészében visszafizetésre kerül a bérlő részére. 
 
Határidő: 2019. december 1-jétől folyamatos más tartalmú döntésig 
Felelős:   polgármester 

 
 
 

- Közösségi ház bérleti díjának felülvizsgálata  
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem nagyon jó szívűek vagyunk a napi közösségi ház bérleti díjjal. 10.000 Ft az nem pénz egy napra. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Akkor egy órára nagyon drága az 1.500 Ft! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
És 10.000 Ft a kaució. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
De az visszajár, ha nem okoznak semmi kárt! Az nem haszon! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt gondolom, hogy egy napra legyen 30.000 Ft a bérleti díj, plusz 30.000 Ft kaució! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Jó, legyen! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Jó, akkor legyen! És az óradíj maradjon 1.500 Ft? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Maradjon! Kaució pedig minden esetben legyen! Ha valaki csak egy órára bérli ki akkor is! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Ez olyan hülye dolog, hogy mondjuk temetés után bemennek egy órára, alig bírta kinyögni a temetést, és 
gomboljunk le róla 30.000 Ft kaució?! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Tolmácsinak a halotti tor után nem kell fizetni! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
És akkor kauciót sem fizet? 
 
Jakus Szilvia képviselő 
De, kauciót tegyen le! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Jó, akkor a közösségi ház bérleti díja 1.500 Ft/óra, a napi díja pedig 30.000 Ft és a kaució is 30.000 Ft minden 
alkalomkor. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
És hány órát lehet bérelni óradíjjal? Mert mondjuk, ha valaki kibérli 10 órára az 15.000 Ft! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mondjuk legyen maximum 4 óra. 
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Dósa Istvánné alpolgármester 
Max. 5 órára lehessen óradíjra bérleni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, és 5 óra felett, már napidíjat kell fizetni. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Csak nehogy az legyen, hogy én kibérelem 4 óra hosszára, aztán még valaki a társaságból szintén, és így csak 
óradíjat fizetnek, nem pedig napidíjat! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Közvetlenül más személynek nem lehet bérbe adni, mert ki kell takarítani a termet! Nem adható így bérbe! 
 
 
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 közösségi ház óránkénti bérleti díja 1.500 Ft, a napi díja 30.000 Ft összegben kerüljön 
meghatározásra azzal, hogy tolmácsi elhunyt esetén a Közösségi Ház ingyenesen vehető igénybe a halotti torra, 
továbbá a kaució minden esetben 30.000 Ft legyen, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a közösségi ház bérleti díjának módosításáról szóló szóbeli előterjesztést, és 5 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

123/2019. (XI.19.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács Béke tér 13. szám alatti 
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (Közösségi ház) színpadtermének bérleti díját 2019. 
december 1. napjától az alábbiak szerint határozza meg: 
 
 Óránkénti bérleti díj: 1.500 Ft maximum 5 óra időtartamig, 
 Napi bérleti díj: 30.000 Ft 

A Közösségi ház színpadterme díjmentesen vehető igénybe tolmácsi lakosú elhunyt 
személy temetéséhez kapcsolódó, tolmácsi állandó lakosú és életvitelszerűen Tolmácson 
élő hozzátartozó által szervezett családi megemlékezésre.  
 
A Közösségi ház bérbevétele, igénybevétele esetén minden alkalommal kauciót szükséges 
fizetni, melynek összeg 30.000 Ft. A kaució összege - ha a szerződéssel kapcsolatban nincs 
szükség annak felhasználására - a bérleti időtartam lejártát követően teljes egészében 
visszafizetésre kerül a bérlő, igénybevevő részére. 
 
Határidő: 2019. december 1-jétől folyamatos más tartalmú döntésig 
Felelős: polgármester 

 
 
 

- Orvosi rendelő takarítás, eszközök beszerzése 
 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos szót kért, a polgármester a szót megadta. 
 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Az orvosi rendelő takarításával problémák vannak! Véres papír van már több, mint egy hete a gyerekorvosi 
rendelőben, meg tele van pókhálóval. Egy orvosi rendelőben az lenne a minimum, hogy legalább hetente, a 
rendelési idő után kitakarítsák! Nem igaz, hogy nem lehetne kitakarítani! Igaz, ők fizetik a takarítónőt! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Akkor annak kell szólni, aki fizeti! 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
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Azt gondoltam, tájékoztatást lehetne kérni a gyerekorvostól, hogy hogy megy a takarítás? Hogy van megegyezve 
az orvos a takarítónővel? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Közösen fizetnek mindent! A testület is fizet neki 50%-os térítést, a takarítónő béréhez nem járulunk hozzá! 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Utána kellene érdeklődni, hogy milyen gyakorisággal kellene elvégezni az orvosi rendelő takarítását a 
takarítónőnek. Az orvosok is mindig az önkormányzathoz fordulnak segítségért, ha van valami kívánságuk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen! 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Szerintem az a minimum, hogy tisztaság legyen egy rendelőben! A lányom be szerette volna dobni a kukába a 
gyerek használt pelenkáját és rászóltak, hogy ne dobja bele, vigye haza, mert legközelebb csak két hét múlva 
lesz takarítás! A rendelőben ugyan van kuka, a váróban még az sincs! Az önkormányzat esetleg rászánhatna 
10.000 Ft-ot és a mellékhelyiségbe lehetne venni papírtörlőt tartókkal, folyékonyszappant adagolókkal, mert 
ugye kéztörlő nincs, szappan nincs! Meg egy szemetest a gyerekváróba, egy ruhafogast, mert a kabátot sem 
tudod hova tenni! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Köszönjük szépen az információt! 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Ők úgysem akarnak kiadni egy forintot sem ilyesmire, de a takarítást legalább követeljük meg! A vécére lehetne 
venni egy gyerekülőkét, de ez már luxus! Vagy mondjuk egy-két képet föltenni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A takarítást megbeszélem a doktornőkkel. El fogom mondani, hogy ilyen bejelentés érkezett! Figyeljenek jobban 
oda! 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Szavazzunk meg 100.000 Ft-ot és szerezzük be, ami hiányzik az orvosi rendelőből. A festéket is megvennénk 
abból! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Egy kisasztal se ártana oda! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jövőre is lesz Magyar falu program, azon belül lehet orvosi eszközbeszerzésre pályázni, amelybe beletartozik a 
várófogas, várószék, meg egyebek is! Adnak ilyenre pénzt! 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
A felnőtt rendelőbe kérték a székek lefestését. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A gyerekorvos kérte, hogy festessünk le valami állványokat a rendelőben, egyúttal lefestetjük a székeket is.  
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Nyáron, amikor helyettesítettem a doktornő asszisztensét, ment a konvektor, az ablakok pedig nyitva voltak, 
mert szellőztetni kellett olyan meleg volt! Kérdeztem a doktornőt, hogy miért megy a konvektor, azt mondta, 
hogy télen-nyáron megy, mert ha lekapcsolják utána nem lehet visszakapcsolni. Akkor én gyorsan kikapcsoltam 
a konvektorokat! Mert ugye a költségek felét meg az önkormányzat fizeti! 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Ne várjunk vele a következő ülésig! Szavazzunk meg akkor 20.000 Ft-ot! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem kell összeg, amennyibe kerül és kész! 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
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Akkor most miről fogunk szavazni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megbíztok engem, hogy az összeírt dolgokat vegyük meg!  
 
Hámori Imréné képviselő 
Minden olyan dolgot meg kell venni, ami alapvető, hogy legyen! 
Szerintem, ha a papírtörlő és a folyékonyszappan elfogy, azt senki nem fog venni többet! 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Nagy kiszerelésben érdemes megvenni, és az el lesz egy darabig. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Köszönjük szépen az információt Andrea! Sok új dolgot megtudtam most! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Andrea, elmegyünk veled és összeírjuk, ami kell. Rendben? 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Jó. 
 
 
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 orvosi rendelő takarításával kapcsolatban a szükséges egyeztetést folytassam le a háziorvossal és 
a gyermekorvossal, valamint a Tolmács Szent Lőrinc út 94. szám alatti orvosi rendelőbe a hiányzó higiéniás, 
tisztasági és egyéb kis értékű eszközöket az Önkormányzat a saját költségvetése terhére szerezze be, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az orvosi rendelő takarításával, valamint az orvosi rendelőben hiányzó 
higiéniás, tisztasági és egyéb kis értékű, eszközök beszerzéséről szóló szóbeli előterjesztést, és 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

124/2019. (XI.19.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 
Tolmács Szent Lőrinc út 94. szám alatti orvosi rendelő takarítására – különös tekintettel a 
takarítás rendszerességére, annak ellenőrzésére, a takarítás személyi felelősére - 
vonatkozóan a háziorvossal, valamint a gyermekorvossal a szükséges egyeztetést, 
megbeszélést folytassa le. 
A képviselő-testület megbízza továbbá a polgármestert, hogy a Tolmács Szent Lőrinc út 94. 
szám alatti orvosi rendelőbe a hiányzó higiéniás, tisztasági és egyéb kis értékű eszközök 
beszerzésével kapcsolatos intézkedések megtételére, az eszközöknek az Önkormányzat 
saját költségvetése terhére történő beszerzésére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 

- Kovács Géza tér 8. szám alatti önkormányzati ingatlan értékesítése 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Petrovics Irén érdeklődik, hogy nem adnánk-e el a Kovács Géza tér 8. számú ingatlanunkat? Venne föl hitelt és 
apránként rendbe hozatná. Ezt mi annak idején tárolásra vettük meg, ha elkészül az előtető, akkor ez az ingatlan 
felszabadulna. Én 3-4 millióra gondoltam.  
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Közös udvar van! 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
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A legjobb helyen van a faluban! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem hármat simán megérne! Az én albérlőm is házat szeretne venni. Ki kell majd neki költözni, ha mi 
elkezdjük a felújítást. 
 
 
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 értékesítse a Kovács Géza tér 8. sz. alatti ingatlant 4 millió forintért, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Tolmács, Kovács Géza tér 8. szám alatti önkormányzati ingatlan 
értékesítéséről szóló szóbeli előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta 
a következő határozatot:  
 

125/2019. (XI.19.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
tulajdonában lévő Tolmács, Kovács Géza tér 8. szám alatti, 91/1 helyrajzi számú kivett 
lakóház művelési ágú ingatlant 4.000.000 Ft eladási áron értékesíti. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az ingatlan értékesítésével kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 

- Községháza hátsó bejáratánál lévő terasz tetőfedése 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy vállalkozóval felmérettem a Községháza hátsó bejárat előtti területet, mert szeretnénk oda egy fedett, száraz 
helyett kialakítani, ahová be tudnánk állni a traktorral. Körbe adom az árajánlatot és a vállalkozói szerződés-
tervezetét. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ha szükséges legyen. 
 
 
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 a Tolmács, Sport utca 1. szám alatti Községháza hátsó bejáratánál lévő terasz tetőfedésére beérkezett 
árajánlat alapján a munkálatok kivitelezésével az ML-BAU s.r.o.-t bízzuk meg, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő–testület megtárgyalta a Tolmács, Sport utca 1. szám alalti Községháza hátsó bejáratánál lévő terasz 
tetőfedési munkálataira vonatkozó árajánlatot és szerződés-tervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 
 

126/2019. (XI.19.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolmács, Sport utca 1. szám 
alalti Községháza hátsó bejáratánál lévő terasz tetőfedési munkálataira érkezett árajánlat 
alapján a munkálatok árajánlatban foglaltak szerinti elvégzésével megbízza az ML-BAU 
s.r.o (ulica Mad’arovska 150/42 93587 Santovka) kivitelezőt. A képviselő-testület a 
munkálatok díját (kivitelezési költség összesen nettó 1.848.152 Ft) a 2019. évi 
költségvetésében – a hivatali épület felújításra tervezett előirányzat terhére – biztosítja. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a kivitelezésre vonatkozó vállalkozói 
szerződés megkötésére 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
Hajnis Ferenc polgármester 
A volt tűzoltószertár mellett van pár kerítéselem, ami a közösségi háznál volt felrakva valamikor. A szomszédos 
ingatlan tulajdonosa, Balog Imréné kölcsönkért belőle három darabot, amit oda is adtam neki. Most viszont a 
kántor asszony szeretne belőle megvásárolni szintén három darabot. Van valami ötletetek, hogy esetleg fel 
tudjuk mi valahova használni, vagy adjuk el? 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Vigye! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Oké! 
Most egy kellemesebb mondandóm van! Mindenki írja föl! December 20-án egy évvégi közös vacsorára 
szívesen látom az itt jelenlévőket, és természetesen minden intézményi dolgozót. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Hány órára? 17.00? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
16.00 órára a közibe, és 17.00 órára hozzák a vacsorát 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
A szaloncukrot holnap meghozzák ide a hivatalba. Ömlesztett lesz, ezt be kellene zacskóba pakolni, és mellé 
tenni egy kis üdvözlőkártyát. A kisbusszal pedig valamelyik délután szét tudnánk hordani a faluban. 
Megbeszélünk majd egy napot, mondjuk a jövő héten. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem korai az még? 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Akkor várjunk vele december elejéig. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Így van! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az adventet várjuk meg vele! 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
A decemberi ülés után itt maradunk és bezacskózzuk. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Azt is lehet! 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Számoljuk vagy mérjük? 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Számoljuk! És utána szét is visszük. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
A falugyűlés az hány órakor lesz? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
18.00 órakor, azt mindenki úgy intézze, hogy itt legyen! 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Jó! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Valakinek van még felvetése az Egyebek napirendi pontban? 
 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos szót kért, a polgármester a szót megadta. 
 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
A beton lapokat nem szeretnétek árulni? Szükségem lenne pár darabra! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nemrég is kértek belőle, és adtunk! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Akkor majd én is szeretnék belőle kérni! 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
A testületi ülés meghívója hol van közzétéve, meghirdetve? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tudom pontosan, de mindig ki van! 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Én sehol nem láttam, szerintem nincs! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A faluba gondolod a hirdetőkre? 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Igen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jegyző asszony nézz utána az szmsz-ben, hogy hogyan kell meghirdetni! Régen mindig kiraktuk a 
hirdetőtáblára! A honlapon mindig fönn van! Most is közzé lett téve a honlapon. 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Ki kellene rakni, hogy minél többen tudjanak róla!. 
A másik, amit szeretnék jelezni még, hogy a közúti jelzőtáblák közül néhány eléggé tönkre van menve, azokat jó 
lenne kicserélni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az az én hibám, mert az előző alpolgármester összeírta, hogy melyik táblákat kellene kicserélni, én nem 
intéztem. 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
A presszó alatt például az elsőbbségadás tábla borzalmas állapotban van. A temetőből, ha jövünk ott is van egy 
elsőbbségadás tábla, azt alig lehet látni! A Szurdok utca elején a Stop tábla, az is elég csúnya, meg a Vasútnál 
lévő kresztábla is nagyon ocsmány! Ami a központba van, legalább az nézzen ki normálisan! 
Ja és még egy dolog! Ha valaki látja, hogy a gyerekek a kastély teraszán fociznak, és a falhoz rugdossák a labdát, 
és cipőnyomokat hagynak a kastély falán, legyen kedves, vegye a fáradságot és szóljon rájuk! Úgy látszik ott jó 
pattogtatni a labdát, a teraszon! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy képviselőnk felvetette, hogy kamerázzuk be! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én szoktam szólni nekik! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A terasz beázik, azt újra fogja csinálni a vállalkozó. 
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Jövőre megpályázzuk a gyerekeknek a játszóeszközöket is. Jó lenne kialakítani egy közösségi játszóteret is 
valahol a faluban. Gondolkodjatok, hogy hova lehetne? A közivel szemben a parkba is lehetne egy pár játékot 
betenni. Nyilván engedélyt kell kérnünk a püspökségtől, mert egyházi terület! De megadnák az biztos! 
Van még valakinek valami hozzászólása? 
 
Jakus Szilvia képviselő 
A volt Gránit parkoló fedett része szerintem életveszélyes! Az a hosszú fal a Béke utca felől ki fog dőlni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az a rétsági építésügyhöz tartozik. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Az Erdőkémiának kell jelezni! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
És azzal a dzsumbujjal nem lehet valamit kezdeni? Rakják, tartsák rendbe! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sajnos van több lakóingatlan Tolmácson, amivel nem tudunk mit kezdeni! Hiába szólítjuk föl a tulajdonost, nem 
tartják rendbe! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Szépen megkérni őket, hogy szedjék rendbe! Milyen igénytelenül néz ki, pont ott a főutcán! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben, fogom nekik mondani, azt is, hogy veszélyes falat és a takarítást is! 
 
 
További hozzászólás nem volt. 
 
 
A képviselő-testület a további napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta.  
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Henczné Hekli Bernadett 
 polgármester jegyző helyettes 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 
 
 

Hámori Imréné 
képviselő 


