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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

14/2019. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2019. december 17-én 9.00 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 
 
 
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 Jakus Szilvia képviselőt.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot a Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
Hajnis Andrea vendég 
Én szeretnék egy-két hozzászólást tenni a napirendekhez. Van erre ismét 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 
 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Hajnis Ferenc polgármester 
 
Napirendek: 
 
1. Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

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

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

4. A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

5. A közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
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6. A közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

7. Egyebek 
 
 
 
Napirend előtt: 
 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A múltkor beszéltünk a postaépület kéményének felújításáról, amit előírt a katasztrófavédelem. Ez meg lett 
csináltatva, pontos összeget nem tudok mondani, de körülbelül 70.000 Ft-ba került. Sok mindent meg tudtak 
csinálni a dolgozóink, így szinte csak az anyagot kellett megvennünk. 
Beszéltem minkét doktornővel az orvosi rendelő takarításáról, abban maradtunk, hogy rendszeresen ellenőrzik a 
takarítást. Megpróbálnak a tisztaságra figyelni. 
Egyeztettem az Erdőkémiával is a parkolóval kapcsolatban. Azt az ígéretet kaptam, hogy kitakarítják. A fallal 
még nem tudják, hogy mit fognak kezdeni, erről a későbbiekben még egyeztetünk. 
Az elmúlt időszakban két ülésen vettem részt a hulladékgazdálkodási társulással kapcsolatban, a legutóbbi 
ülésen megválasztottuk az új vezetőséget: az elnök a kistarcsai polgármester lett, a helyettese pedig Kerepes 
polgármestere. Eddig ugye Gödöllőn, majd Vácon volt, most pedig Kistarcsán lesz a társulás székhelye. A 
második ülésen bizonyos dolgokat próbáltunk előre megbeszélni. Január végén ismét lesz egy ülés, amin már 
konkrétumokat beszélünk meg. Számunkra az a legfontosabb, hogy zavartalanul folyik tovább a szolgáltatás. 
A múltkor már mondtam, hogy a kastély pályázat lezárult, az iskola még mindig nem. A kincstár olyan dolgokat 
kér ismét tőlünk, amiket már megküldtünk, szerintem nincsenek a helyzet magaslatán. Mindegy, tehát még 
folyik az elszámolás, majd az Egyebek napirendben erre a témára még vissza fogok térni. 
Van-e valakinek kérdése? 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
A kastély hibái mikor lesznek kijavítva? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megbeszéltük a kivitelezővel, hogy tavasszal megcsinálja. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
És valahol be is ázik? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, a terasz ázik be. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Akkor azt is megcsinálják? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, a szerződésben úgy van, hogy egy év letelte után bejárjuk a munkaterületet és a felmerült hibákat kijavítja. 
Sőt abban maradtunk, hogy még azt falat is megcsinálja, amit a gyerekek lábbal összepiszkoltak. Le fogja 
festeni. 
 
 
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a Polgármester tájékoztatóját. 
 
 
 
1. Napirend     Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az égetéssel kapcsolatban érkezett-e valakihez lakossági észrevétel? Hozzám nem. 
 
Hámori Imréné képviselő 
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Én tájékoztattam azokat, akik felém jelezték, hogy szeretnék, ha bevezetnénk a heti egy napi tüzelési lehetőséget, 
és nagyon örültek neki, hogy a képviselő-testület is így gondolja, és megvalósul. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Abban maradtunk, hogy 11.00 órától 20.00 óráig lehessen tüzelni, hogy aki később ér haza, az is el tudja égetni. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
A jelenlegi rendelet-tervezet már eszerint került előterjesztésre. A polgármester úrnak még annyi módosítási 
javaslata volt, hogy tegyük bele a rendeletbe azt is, hogy csak március 1-től november végéig lehessen tüzelni. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Télen nem kell füstölni, mert nincs is mit! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez így elfogadható lesz? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerintem igen! 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Az iskola előtt az árok tele van falevéllel. Azt ki kellene takarítani. Mit csinálunk, mármint az önkormányzat mit 
csinál a levelekkel? El szoktuk tüzelni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem szoktuk eltüzelni, be szoktuk hordani a templom mögé, és ott elkomposztálódik, elrohad. Sajnos a két 
dolgozónk tele van munkával, nem igazán bírják. Amint lesz idejük összegyűjtik. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Az így teljesen jó! Ezt magánszemélyek is meg tudják csinálni. 
 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester: lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy elfogadjuk az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztettek 
szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 
következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2019.(XII.18.) 
önkormányzati rendelete 
 
az avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
2. Napirend       A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Olvastátok az előterjesztést. A környező településeken már mindenhol több az úgynevezett temetési segély – 
nyilván nem ez a neve -, így Tolmácson is megemelnénk 30.000 Ft-ra. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Több nem adható? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Adható, ez a minimum. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
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Nyilván a szociális helyzet hozhatja úgy, hogy többet adunk. 
 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester: lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy elfogadjuk a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztettek szerint, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 
következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 10/2019.(XII.18.) 
önkormányzati rendelete 

 
a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
3. Napirend   A települési képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az utóbbi ülésen elnapoltuk a tiszteletdíjak módosítását. Van-e javaslat, vélemény? 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Én továbbra is módosítanám, de csak egyedül vagyok ezzel a véleménnyel! Én továbbra is havi 22.000 Ft-ot 
javaslok, mert abból nincs más levonás csak adó. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én megindokoltam, hogy miért nem javaslom, de ez csak az én véleményem! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én is megindokolta, most furcsa lenne, ha az ellenkezőjét mondanám! 
 
 
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 települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelete ne kerüljön módosításra és ennek 
értelmében továbbra is a hatályos képviselői tiszteletdíjak maradjanak érvényben, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A képviselő-testület megtárgyalta a települési képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással 
meghozta a következő határozatot:  
 

127/2019. (XII.17.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a települési képviselők 
tiszteletdíjának felülvizsgálatát elvégezte, és úgy dönt, hogy a hatályos települési képviselői 
tiszteletdíjakat továbbra is fenntartja, és a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 
6/2016.(IV.14.) önkormányzati rendeletet nem módosítja.  
 
Felelős: -  
Határidő: azonnal 

 
 
4. Napirend     A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítása 



Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete  14/2019. (XII.17.) jegyzőkönyv 

 5

 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e valakinek kérdése, javaslata? 
 
Jakus Szilvia képviselő 
A 7 nap nem rövid idő a síremlék helyreállítására? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De igen! Ezt én is fölírtam magamnak. Én több időt javasolnék a temetések alkalmával megbontott sírhelyek 
helyreállítására is. Szerintem ez így nem jó, kevés rá az idő. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Szerintem se jó. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet-tervezetben már át van írva, hogy egy éven belül kell 
helyreállítani, tehát a két rendelet-tervezet nincs összhangban! 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Igen, igen. Persze, kijavítjuk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én még azt mondom, hogy az egy éven is kellene egy kicsit gondolkodni. Minimum egy év kell, hogy 
leülepedjen a föld. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Én utána néztem, hogy a temetkezési szolgáltatók mit javasolnak arra vonatkozóan, hogy a temetést követően 
legkorábban mikor lehet síremléket állítani. A szolgáltatók tájékoztatója elég eltérő, van olyan cég, amely szerint 
akár három hónapon belül is lehet síremléket állítani. Nyilván a ti döntésetek, hogy mi kerüljön a rendeletbe. Ez 
a kiásott sírra vonatkozik. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kiásott sírra még a hat hónap sem elég, mert hagyni kell, hogy megsüllyedjen a föld. Az egy év is jobb! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Legyen 18 hónap. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Határeset is lehet, mert ha lefedeti a sírt, akkor elég a hat hét is! Viszont, ha valaki nem akarja lefedetni, meg fog 
ülepedni! De döntse el a testület, hogy mennyi legyen. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Szerintem 1,5 évet hagyjunk. Lesz, aki egy év múlva megcsináltatja, lesz, aki másfél év múlva, lesz, aki soha! 
Legyen másfél év a türelmi idő! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Legyen. Más vélemény? 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Szerintem legyen kettő év. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az viszont szerintem már sok. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
A javítás, felújításnál nem rövid a 7 nap? A szakember nem biztos, hogy ilyen rövid idő alatt eljön és elkészíti. 
Nem lehet 14 nap? 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Lehet egy hónap is. Nem az a legfontosabb bárkinek is, hogy holnapután már mesterember után szaladgáljon, 
amikor baja van. 
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Jakus Szilvia képviselő 
Pontosan. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehet, szerintem is, mert kevés az a 7 nap. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Így van. A legtöbb ember úgy is rendbe hozza. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Aki meg nem akarja megcsináltatni, annak mindegy, hogy mi van a rendeletbe! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Pontosan. 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos szót kért, a polgármester a szót megadta. 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Az, hogy mennyi időre emelnek síremléket az érdekes dolog, mert mi is négy évre rá készíttettük el, és akkor is 
megsüllyedt! Annyiból van szerepe, hogy ne legyen útban, amit szétszednek.  
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Igen, inkább az a probléma! 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Olyan helyen tárolja, hogy ne akadályozzon senkit! Ha nem tudom megcsináltatni egy éven belül, akkor 
gondoskodjak az elszállításáról. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Ha nem azt akarja összerakatni, akkor szállíttassa el. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az benne van a rendelet-tervezetben: „A megbontott síremlék egyes darabjait idegen sírokon tárolni tilos, 
elszállításáról az eltemettető vagy temetés esetén a megbízott temetkezési vállalkozó, vagy síremlék felállítása, 
felújítása esetén a hozzátartozó köteles gondoskodni.” Az kellene még ide belefogalmazni, hogy ha nem akarja 
helyre állítani egy hónapon belül köteles elszállíttatni. Az egy hónapba valahogy férjen bele! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Igen, hogy ne várja meg, hogy majd egy év múlva jön a sírköves és az szállítsa el! Vigye el a temetőből egy 
hónapon belül, ha tudja, hogy nem az lesz visszaállítva. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Volt olyan hozzátartozó, akinek személyesen én szóltam, hogy tegyék el az útból a szétszedett síremléket. 
Először azt mondta, hogy nehéz lesz összehangolni a dolgot, de miután jeleztem, hogy amennyiben nem viszik el 
büntetés lesz belőle, mindjárt el tudták vinni az útból. Tehát mindent meg lehet csinálni! 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Aki meg utána mégis visszaépíti, annak lehet másfél év a határidő, szerintem. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt mondom én is. De ha nem azt építi vissza, akkor 30 napon belül vigye el. Ez még legyen benne a 
rendeletben, jegyző asszony! 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Tehát, ha a temetéskor megbontott síremléket nem építik vissza, akkor egy hónapon belül gondoskodjon az 
elszállításáról.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Mikortól számítsuk az egy hónapot? 
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Dósa Istvánné alpolgármester 
A temetéstől. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van, aki kirakja a kerítés mellé és évekig ott van! Egyszer csináltunk olyat, hogy összeszedtük, elvittük, de 
szerintem a hozzátartozó feladata! Még egyszer nem gyűjtjük be. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Nem lehet mindent fölvállalni! Nincs kivel, nincs mivel! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Összefoglalva, akkor nem hat hónap, hanem másfél év, és nem 7 nap, hanem 30 nap. Aki pedig nem állítja 
vissza, az gondoskodjon az elszállításáról. Jó? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen. 
 
 
További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester: lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: lezárta a napirend 
tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a temetőről és a temetkezésről 
szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az előterjesztettek szerint az elhangzott módosításokkal, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 
következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2019.(XII.18.) 
önkormányzati rendelete 

 
a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
5. Napirend    A közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A korábban tárgyalt rendelet-tervezethez képest annyi a változás, hogy nincs nevesítve, hogy haszonállat vagy 
háziállat, csak egyszerűen állatot nem lehet felügyelet nélkül közterületre kiengedni. Az állati ürüléket a 
gazdának össze kell szedni, el kell takarítani a közterületről. Ehhez van-e valakinek kérdés, vélemény? 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Rendezvények alkalmával jönnek a lovasok és a ló odapiszkít, az olyan furcsán nézne ki, hogy leszáll a lóról és 
takarítja az ürüléket! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, ez így van. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Nem kaphatjuk meg a lakosságtól, hogy Ti hoztátok a rendeletet és a rendezvényeteken nem kell betartani? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Aki hibát akar találni, az nyilván mindenben fog! Nyilván lesznek olyan emberek is, akik a rendeletben 
megpróbálnak kiskaput találni, de nekünk be kell csukni, hogy ne találjon. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Mondjuk felvonulás alkalmával mondhatjuk azt, hogy ilyen esetben eltekintünk a bírságolástól. 
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Dósa Istvánné alpolgármester 
Ilyen esetben szerintem nem okoz majd problémát senkinek, hogy a lovak összepiszkítják a közterületet. 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos szót kért, a polgármester a szót megadta. 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Szerintem ezek a rendeletek nem azért vannak, hogy az önkormányzat mindenképpen bírságolni akar. Inkább 
csak fel lehet hívni a gazda figyelmét, hogy van egy ilyen rendelet és talán jobban odafigyel. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nyilván nem azt fogjuk figyelni, hogy kinek a kutyája piszkít hova, de ha bejelentés érkezik, akkor tudunk mire 
hivatkozni, figyelmeztetni, hogy legközelebb szedje össze. 
 
 
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 közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztettek 
szerint, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 
következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 12/2019.(XII.18.) 
önkormányzati rendelete 

 
a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
6. Napirend    A közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Menjünk sorban! Vannak az általános rendelkezések, a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos szabályok, itt is 
kell majd javítani, mert azt beszéltük, hogy szombat helyett vasárnaptól, ami azt jelenti, hogy 00.00 órától 24.00 
óráig. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Mert szombat 20.00 óra volt beírva! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt írja a rendelet-tervezetünk, hogy ezek vonatkoznak a hangos bemondóval ellátott árusokra is, akik általában 
vasárnap kiabálják végig a falut. Közérdekről ezekben az esetekben szerintem nem beszélhetünk, hiszen a 
vállalkozó saját érdeke, hogy megvegyék a termékét.  
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
De mondjuk dinnyét nem tudsz venni, ha nem kiabál. Ez közérdek is valahol. Nem ez, ami zavaró vasárnap! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Annak idején a Jehova tanúi járták a falut, és sok telefont kaptunk a lakóktól, hogy zaklatják őket, tegyünk 
valamit. Kiküldtük őket a faluból, és kaptunk egy olyan levelet tőlük, hogy ők országos engedéllyel 
rendelkeznek, nincs jogunk megtiltani, hogy bejöjjenek a faluba, különben feljelentek minket. A jegyző asszony 
utánanézett, hogy akinek országos engedélye van, azzal nem tehetjük meg, hogy nem engedjük be a faluba. 
Tehát nem tehetjük meg! Nincs közterület felügyelőnk. Ki fogja a húsost vagy a dinnyést ellenőrizni? Én nem 
akarom azt fölvállalni, hogy vasárnap délben szaladgálok a dinnyés után. Na, ezzel mi a helyzet? 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
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Szerintem nem ez a zavaró! Nem kell egész nap füvet nyírni, fát vágni, flexelni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem támadni fognak minket, hogy ha a helyieknek nem lehet hangos zajt kelteni, akkor az árusoknak miért 
lehet?! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Interneten nem lehet megnézni, hogy van-e országos engedélyük? 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Dehogy nem! Ilyennek kell lenni!  
 
Hámori Imréné képviselő 
Meg kell nézni, hogy van-e! 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Nyilván kell engedéllyel rendelkezniük, mert csak úgy árusíthatnak! Kell, hogy legyen kereskedelmi engedélyük 
a mozgóárusoknak, mert anélkül nem árusíthatnak a faluban! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor bele kellene írni a rendeltbe, hogy országos kereskedelmi engedéllyel rendelkezők árusíthatnak! A 
dinnyés biztos nem rendelkezik ilyen engedéllyel. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem nagyon jött már dinnyés. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Én vettem vagy háromszor a ház előtt, de nem nagyon hangoskodott, úgy kellett kilesni őt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szokott jönni tollfelvásárló, vasfelvásárló, a kacsás. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Az nagyon zavaró, amikor rikoltoznak az állatok! De sokat el szokott adni a faluban! 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Mondjuk, hogy jöhet, de azt nem lehet, hogy időkorlátot szabunk nekik, mondjuk délután kettőtől este hatig? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem rossz ötlet, mert lehet hivatkozni a rendeletre, és megkérni őt, hogy legyen szíves betartani, úgy jöjjön, 
hogy beleférjen az időbe. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Honnan fogja tudni, hogy mikor jöhet? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szólunk neki, te is, én is, aki látja. A Family Frostosnak biztos, hogy van országos engedélye, ők vasárnap 
járnak, ezért kell beleírni ezt az engedélyt is. Más nem is nagyon jár akkor, esetleg a kacsás. A dinnyés 
maximum egy hónapig jár, az sem biztos, hogy vasárnap. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
De igen, a dinnyés kifejezetten vasárnap szokott járni, amikor otthon vannak az emberek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha meghalljátok, hogy valakik jönnek árusítani, szóljatok neki, hogy nálunk ez a rendelet van, legyen szíves 
betartani az időkorlátot! Nincs mese! 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Foglaljuk össze a módosítást. Én azt javaslom, hogy fogalmazzunk egyszerűen, azaz, hogy vasárnap, ünnepnap, 
munkaszüneti nap ne lehessen zajos tevékenységet folytatni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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Államilag elismert ünnepnapon. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Szerintem a munkaszüneti nap, ünnepnap az mindent magába foglal, nem kell külön beleírni, hogy államilag 
elismert. Minden olyan ünnepnap, munkaszüneti nap, ami a naptárban is piros betűvel van írva. Nem kell ezt 
külön ragozni. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Minél aprólékosabban részletezzük, annál többe lehet belekötni! 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Így van! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Mit csinálunk a sárkányrepülősökkel? Azok viszont mindig vasárnap jönnek! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azokkal nem tudunk mit csinálni! Ha kérdezik tőletek nyugodtan lehet mondani, hogy amint fölszáll, az már a 
légügyi hatóságra tartozik. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
A légtér az államé, oda nekünk nincs hatáskörünk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Már beszéltem velük, és fogok is még beszélni, hogy lakott terület fölé ne jöjjenek. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Vajon nekik van engedélyük egyáltalán erre a tevékenységre? Nem akarok kötözködni senkivel. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem igen, mert hivatalos egyesületük is van. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Légtér engedélyüknek kell lenni. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Drónhoz is kell, és ki kér? Én nem sokat ismerek! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Én viszont igen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A temető rendeletnél már beszéltünk a helyreállítási időről, azt ebben a rendelet-tervezetben is aszerint 
módosítjuk, hogy szankcionálni tudjunk. Tehát 1,5 évet hagytunk a temetés utáni helyreállításra, a 7 helyett 
pedig 30 nap lett a javítás, felújítás miatt szétszedett síremlék visszaállítása. A többi az magáért beszélt, a 
hulladékelhelyezés, a túlterjeszkedés. Sírt felújítani szombaton csak 7-től 12 óráig lehet. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Miért nem lehet a síremlék mellé padot felállítani a temetőben? Nem fér el, vagy másokat zavar? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem fér el! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Így is alig lehet közlekedni! 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Jelöljünk ki egy külön helyet a padoknak. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Ne bonyolítsuk! 
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Dósa Istvánné alpolgármester 
Nem ücsörögni megy oda senki! Ha meg valaki elfáradt, leülhet a sír szélére is! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, a következő a közterületek használatával és tisztántartásával kapcsolatos szabályok. Az van benne, hogy az 
ingatlana előtt a járdát, árkot mindenkinek takarítani kell. A Zarándok úton – ha megyünk Rétság felé – sok 
helyen nincs meg az árok. Egyik évben a közmunkásokkal ásattuk ki az árkot, akkor egy darabig volt. Nem 
tudom, hogy erre vonatkozóan milyen rendelet van, de tudom, hogy az elődöm is több helyen a tulajdonossal 
ásatta ki, ahol nem volt. Most is fel lehetne szólítani pár embert. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Ezt nem csak akkor lehet, ha az ő hibájából omlik be? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, erre van rendelet! Ha nincs rá kapacitásunk nem tudjuk. A Zarándok úton nem is lehet mély árkot ásni, de 
mindenki ássa ki maga előtt, hogy a víz ne az úton folyjon. Erre lehet valami rendeletet hozni? 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Az alap rendeletbe kellene bele tenni.  
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Mi az a mélység, amit kötelezünk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ebbe, akkor most nem is tudunk dönteni! 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Ebbe, most nem. Alaprendeletet kell hozzá módosítani. Nem tudom, hogy ez melyik rendeletben szerepelt! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A közterületesbe. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Nem volt benne, mert én azt írtam ki szó szerint, ami abban van. Behozhatom az alaprendeletet. Lehet, hogy az a 
rendelet már nem él, ami alapján annak idején ki lett ásatva az árok! Vagy nem tudom, hogy mi alapján 
mondták, hogy azt a tulajdonosnak kell kiásni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha belegondolunk benne van: „az ingatlan melletti nyílt árok, vízelvezető árok és műtárgyainak tisztántartása, 
gyommentesítése, az árok szükség szerinti mélyítése”. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Végül is a mélyítésre rá lehet fogni. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Egyébként, amikor kiásták a közmunkások az árkot egy szem víz nem ment benne soha! Az útról pedig nem tud 
belefolyni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt meg kell oldani. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
A víz még az életbe nem folyt előttünk sem az árokba! Az úton folyik. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt úgy kellene megcsinálni, hogy az út magasabban legyen, mint az árok és akkor tudna lefolyni az útról az 
árokba. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Nálunk az út van mélyebben, azért ott folyik. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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Nem kevés pénzbe kerülne, ha megcsináltatnánk és lemarattatnánk a padkákat! A falugyűlésen is elhangzott, 
hogy szélesíteni kellene a Zarándok utat, de igaza volt a Gergőnek, hogy akkor még nagyobb forgalom lenne 
azon az úton. Mindegy, maradjunk annál, hogy végül is benne van a rendeletben, hogy az ingatlan használójának 
a feladata, hogy az ingatlana előtti árkot karbantartsa. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Igen, benne van! Az első pár ház előtt valóban nincs árok. A másik oldalon végig van. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Ott se nagyon, mert ott meg inkább a kocsik állnak! 
Nem lehetne az út mellé pár kupac valamilyen anyagot lerakni, hogy ha csúszóssá válik az út az emberek szét 
tudnák dobni? Biztosín mindenki megtenné! 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Bánkon is most volt erről szó, mert az üdülősök bírálták az önkormányzatot, hogy nem tudnak közlekedni. Az 
utisó az összeáll, amit meg a közút kirak, az meg környezetszennyező! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor miért rakja ki a közút? 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Hát, miért? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szlovákokhoz sokat járunk, és ott nem sózzák az utat, hanem apró kaviccsal megszórják! Ezt megtehetjük mi is, 
hogy ahol nagyon meredek az út, pár kupacot lerakunk az út szélére. Igaz, most szándékozunk venni egy 
útszórót, sószórót a traktorra. Egy tonna sót hozattunk már. Ha leesik a hó, mindenki azt várja, hogy hozzá 
menjen elsőnek a traktor. Megy szépen sorban mindenhova. Sajnos elromlott a traktor, ezért egy vállalkozót 
kellett megbíznom, hogy leszórja az utakat. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Jó is lett utána! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Január elején megcsinálják a traktort, utána pedig úgy lesz, hogy ha leesik a hó, tolja és rögtön sózza is. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Addig, pedig ha ilyen lesz, megbízzuk ismét azt a vállalkozót és megcsinálja. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Erdélyben például nem is túrják a havat! 
De most térjünk vissza a közterületekre! Itt van nekem még egy: „Személygépjármű, valamint a 3,5 tonnát meg 
nem haladó gépjármű a közterületen nem tárolható”. Oké és mi van a 3,5 tonna fölöttivel? 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Ezt már a múltkor megválaszoltam, hogy azért nincs benne, mert eleve tilos! Magasabb rendű jogszabály tiltja! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó. Az Erdőkémiánál szoktak állni nehezebb gépjárművek, amikkel beállnak a sínekre, viszont az meg az 
erdőkémia területe. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Meddig áll ott a kamion? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hétvégén szoktak. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A közlekedést zavarja? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem az úton áll. Nem hiszem, hogy ezzel nekünk kéne foglalkozni! 
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Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Azt hiszem a KRESZ szabályozza, hogy közterületen 3,5 tonna feletti tehergépjárművet nem lehet tárolni. 
Akinek ilyen teherautója van, annak kell telephelyet létesíteni.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó. Tárolás, már közterületen való tárolás. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Beszéltünk a tiltó táblákról. Egy-két helyen megoldaná a problémánkat! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ebben a rendőrség segítségét fogom kérni, hogy jöjjenek többször ellenőrizni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A másik utcában meg ötletet kellene adni a gépjármű tulajdonosnak, hogy kérje meg a szemben lévő telep 
tulajdonosát, hogy engedje meg neki, hogy a területén parkoljon és már nem is lenne gond! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Úgy néz ki, hogy ott tulajdonosváltás lesz.  
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Vettek most egy házat a mi utcánkban, oda is beállhatna! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Valami megoldás kellene, mert veszélyes így! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Ez a rendelet január 1-től lép életbe, azt mondta a mérnök – akivel beszéltem -, hogy januárban tud majd 
kijönni fölmérni. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Azt a pár hetet már kibírjuk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mit nevezünk tárolásnak? 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
A tárolásról, illetve a közterületi tárolásról a jogszabály nem mond konkrétan semmit, nincs körülírva, mint 
fogalom. Én nézegettem több település rendeletét, nem gondolom, hogy ebbe bele kellene menni! Ők úgy 
fogalmazták meg, hogy a várakozáson túli, a pihenő időn túli időtartam. Nálunk ki fogja ellenőrizni? A 
városokban van közterület felügyelő, aki figyeli az ilyet. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, akkor ebbe ne menjünk bel! Nem sok helyen van ilyen a faluba, a Szabadság és a Sziluska utcában van egy-
egy autó, ami kint áll. Körbe kell járni a falut és össze kell írni, ami ilyen, mert ez egyértelműen tárolás! Meg 
ugye vannak még egyéb anyagok, amit kint tárolnak az emberek a közterületen. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Az autók esetében találkoztam olyan rendelettel, ahol leírják, hogy gépjárműtárolásnak minősül a 8 órát 
meghaladó egy helyben tartózkodás időtartama. De továbbra is az a kérdésem, hogy ki fogja ezt itt ellenőrizni? 
Mi is meghatározhatjuk, hogy mi minősül gépjárműtárolásnak, de attól félek, hogy akkor belemegyünk egy 
olyan helyzetbe, amiből nem tudunk jól kijönni! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Nem az a probléma, hogy valaki az út szélén áll meg az autójával, nyilván úgy, hogy a közlekedést nem zavarja! 
Akkor van probléma, ha olyan helyen áll, ahol zavarja a közlekedést! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Benne van a rendeletben, hogy a biztonságos közlekedést nem zavarhatja! A Sziluska utcában zavarja, már 
többen szóltak nekem, hogy szóljunk az autó tulajdonosának, hogy nem jó helyen áll, mert veszélyes! Vele lesz 
gond. 
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Hámori Imréné képviselő 
Nem mindegy, hogy egy napig áll ott, vagy ott van hónapok óta! 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Ez inkább parkolás, mert elmegy vele napközben. A tárolás az, amit a polgármester úr mondott, hogy ott áll évek 
óta a roncs autó! Ez már tárolás, mert nem fog vele sehova menni az életbe! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Meg tárolás az, amikor a sittet, tüzifát, raklapot tárolnak közterületen. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Valami türelmi időt kell hagyni, hogy eltakarítsák a ház elől. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Erre beszéltünk valami 10 napot. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Igen, az benne van a közterületes alap rendeletbe. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt, ha módosítani akarjuk, akkor be kell hozni a testület elé. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Igen. Két külön rendelet szól a közterület használatáról és a közterület tisztántartásáról. Ha módosítani 
szeretnétek, akkor a következő ülésre be lehet hozni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt most módosításba nem tudjuk behozni, ugye? 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Ami a 8.§-ban van, az csak ebben a rendeletben van benne, a másik rendeletet nem tudjuk most behozni. Tehát a 
nyolcas az egy új rendelkezés, a másik rendeletbe is bele lehet foglalni. Elő kell készíteni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e valakinek még valami javaslata? 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos szót kért, a polgármester a szót megadta. 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Most jutott eszembe, hogy ebben a rendeletben a közterületről is szó van. Nem lehetne mondjuk egy olyan 
rendelkezést hozni, hogy ha valaki szeretne a háza elé valamilyen szép növényt ültetni, akkor ahhoz az 
önkormányzat anyagi támogatást nyújtson? Mondjuk 10-20 ezer forintot? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mondjál példát! 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Most nem tudok! 
 
Hámori Imréné képviselő 
A posta mellett a Juditka! Ő végig ültette a ház elejét tujával.  
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Utána meg nem lehetett menni a járdán, mert olyan gyorsan nőtt és a hó az ember nyakába potyogott róla! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem sok olyan hely van a faluban, ahol lehet a ház elé ültetni. Szerintem ezt ne forszírozzuk! 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Szebb lenne a falu. Ha valakinek van egy jó ötlete és szeretné megvalósítani, azt lehetne támogatni.  
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Dósa Istvánné alpolgármester 
Az úgy is megcsinálja! Vagy jön mindenki, hogy támogassuk. 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Azt azért le kell ellenőrizni! 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Ez a téma nem ehhez a rendelethez tartozik, szerintem! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha a testület úgy dönt, hogy támogatni akarja ezt az ötletet, akkor a következő ülésen lehetőség lesz rá. De akkor 
inkább az legyen, hogy ha valaki tuját szeretne ültetni a háza elé, vegye meg, ültesse el, és hozza be róla a 
számlát. Az önkormányzat pedig a számla alapján kifizeti neki. 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Azért meg kellen határozni egy összeghatárt. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Ez valamelyik másik rendelethez fog tartozni, mivel ez támogatás. 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Jaj, azt hittem ebbe is bele fér! 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Ez közterületen lenne, és településképet befolyásoló dolog. 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Igen, közterületen. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Ezt meg lehetne úgy is csinálni, hogy felmérni a közterületeket, megvásárolni a növényeket, társadalmi 
munkában elültetni, és nem adni pénzt senkinek. Egységesen. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Ez jó ötlet, hogy egységesen! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Vannak olyan falvak, ahol végig olyan tuja sor van, hogy majd meg szólal! Jó persze, mert, olyan széles az utca, 
meg van hely is rá. 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Lehet, hogy lesz olyan, akinek ez nem tetszik, és nem fogja gondozni, locsolni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ki az, aki ezt fölvállalja, hogy fölméri, hogy hova lehetne tujákat, növényeket ültetni? 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Elmegyünk, fölmérjük! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Én már összeírtam. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Akkor jó. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A költségvetést február 15-ig kell elfogadni. Addig el kell dönteni, hogy mi azaz összeg, amit erre szeretnénk 
fordítani. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Parkosításra, igen. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
De, bocsánat, most maradjunk a napirendnél! Majd az egyebekben lehet erről beszélni! Körbe kell járni a falut és 
felmérni, hogy kinek mi van a háza előtti közterületen. Először felszólítjuk, hogy bizonyos időn belül szállítsa el 
onnan, ha nem teszi meg, akkor lehet szankcionálni. Ha már úgy is járjátok a falut, akkor a vízelvezető árkokat is 
nézzétek meg, és azt is, hogy hol kell bokrot, fát nyesni, hogy lehessen közlekedni a járdán. 
 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester: lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy elfogadjuk a közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az előterjesztettek 
szerint az elhangzott módosításokkal, kérem, kézfeltartással szavazzon!! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és megalkotta a 
következő rendeletet:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 13/2019.(XI.19.) 
önkormányzati rendelete 

 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól   
 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
7. Napirend    Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Alpolgármester asszonnyal beszélgettünk a Zarándok úti forgalomcsillapítókról. A falugyűlésen elhangzott, 
hogy ahol dupla soros forgalomcsillapító van, szedjük föl a második sort. Azt javasolta, hogy kérdezzem meg a 
szakmérnököt, hogy mit szól hozzá. Én nem szeretném megkérdezni a szakmérnököt. Ha csak a képviselő-
testület nem utasít, hogy kérdezzem meg! Az utcában lakók kérték ezeket a forgalomlassító berendezéseket, a 
szakmérnök tervezett több lehetőséget, ebből a testület kiválasztotta a legolcsóbb megoldást. Az utcában lakóktól 
nem érkezett írásban megkeresés, hogy szedessük föl a második sort. A falugyűlésen a volt alpolgármester 
vetette föl ezt a lehetőséget. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Érkezett! Szóban megkértek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hozzád érkezett ilyen? 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Igen, és azért szóltam neked! Én úgy gondolom, hogy kérdezzük meg a mérnök urat, mert szerintem nem kell 
szítani a tüzet. Nem tudtuk, hogy milyen lesz a lassító, mert egyikünk sem látta a valóságban, csak fotókon. Nem 
próbáltuk ki, mert nem lehetett. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nekem is azt mondták az utcában lakók, hogy nem ilyenre gondoltak. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Mi sem tudtuk, hogy ilyen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Emlékeztek? Másfajta megoldás is lett volna a forgalomlassításra, de az belekerült volna 3 millió forintba! Ez 
sem volt olyan olcsó, majdnem 1,2 millió Ft-ba került. Azt gondolom, hogy a célját elérte. Ha úgy akarjátok, 
megkérdezem a szakmérnököt. Írásbeli véleményt fogok kérni tőle az egy sor felszedéséről. Elmondom, ha 
felszedjük, akkor ismét száguldozni fognak, mert meg lehet közölni a két korongot és könnyedén átjut az autó. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Én azt mondom, hogy kérdezzük meg! 
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Hámori Imréné képviselő 
Az a baj, hogy kerülik az árok felé. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
És lemorzsolják az útszélét. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Ha kiássák az árkot, akkor az autók megint be fogják taposni, mert megpróbálják kikerülni a forgalomlassítókat, 
amennyire tudják. Mondjuk én nem tudom, mert úgy vagyunk, mint a polgármester, hogy megyünk a másik úton 
és kész, de akik ott laknak kénytelenek átmenni rajta. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kérték, kapták! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
De az is kapta, aki nem kérte! 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Ez nehéz kérdés. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Kérdezzük meg, aztán ha azt mondja a mérnök, hogy csak így szabályos, akkor úgy sem lehet fölszedni! Ennyi 
az egész! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Oké, meg fogom kérdezni. Ha azt mondja, hogy fölszedhető az egyik sor, akkor annak a költségét is be kell 
vállalnia a képviselő-testületnek! Fölszedjük, de ha azt írja le a szakmérnök, hogy ez a szabvány, akkor biztos, 
hogy saját szakállamra nem fogom fölszedetni! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ha fölszedjük, és megnő az utcában a forgalom, akkor mit fogunk csinálni? Megint gond lesz! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Akkor már nem fog érdekelni senkit! Nem foglalkozunk vele többet! Nem tudsz mindig eleget tenni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Arra is utasíthat a képviselő-testület, hogy ne kérdezzünk meg senkit, egyszerűen csak szedjük fel a második 
sort. Az akkor már nem az én felelősségem! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Azt már nem, de ha egy autónak is műszaki baja lesz a forgalomlassítók miatt, minket vesznek elő érte! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Csak úgy szedjük föl, ha a szakember azt mondja, hogy felszedhető! 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Biztos, hogy szabványos az egy sor is, mert most is van, ahol úgy van lerakva. Gondolom ez az autó lelassítása 
miatt van így, hogy az egy sor lelassítja 20 km/órára, a két sor lelassítja 5-10 km/órára. Szerintem föl lehetne 
szedni. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Önkényesen ne szedjük föl! Meg kell kérdezni azt, aki tervezte! 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Azzal egyet tudok érteni, hogy megkérdezzük a tervezőt, és nem csináljuk meg rögtön, hanem eldöntjük majd a 
következő ülésen és addigra megtudjuk a felszedéssel járó plusz költségeket is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nekem azt kell véghez vinni, amit a testület dönt! Ha fölszedjük, akkor még ott vannak a csavarok helyei, amibe 
befolyik a víz és az út szétfagy! Mi legyen? 
 
Hámori Imréné képviselő 
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Szakember mondjon véleményt! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Kérdezzük meg! 
 
 
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 Zarándok úton lévő két darab dupla soros mobil forgalomlassító küszöb tekintetében a tervező mérnökkel 
egyeztetést folytassak és szakvéleményt kérjek arról, hogy a dupla soros mobil forgalomlassító küszöbökből az 
egyik sor felszedhető-e, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Zarándok úti forgalomlassítókkal kapcsolatos szóbeli előterjesztést, és 4 
igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

128/2019. (XII.17.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 
település Zarándok úti lakott területén lévő 2 db mobil dupla soros forgalomlassító küszöb 
tekintetében a tervező mérnökkel egyeztetést folytasson és írásbeli szakvéleményt kérjen 
arra vonatkozóan, hogy a jogszabályi előírások és műszaki szabványok alapján a dupla 
soros mobil forgalomlassító küszöbök átépítésre kerülhetnek-e úgy, hogy a 2db dupla soros 
forgalomlassító küszöbből egy-egy sor felszedésre, megszüntetésre kerül. 
 
Határidő: - 
Felelős:    polgármester 

 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az iskola-óvoda épületének energetikai felújításával kapcsolatos TOP pályázat elszámolása, mint már 
említettem jelenleg is folyamatban van. Ezzel kapcsolatban tegnap kaptunk ismét egy hiánypótlási felhívást, 
amelyben több mindent előírnak, többek között azt is, hogy a korábban hozott képviselő-testületi határozatban a 
projekt összköltségét és az elszámolható költség összegét módosítani szükséges. A beruházás már elkészült, ez 
tehát egy technikai jellegű módosítás. A hiánypótlás benyújtásának határideje 2020. január 2. Tekintettel arra, 
hogy ez az idei évben az utolsó ülésünk, most kellene megtárgyalnunk és döntést hozni róla. 
 
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 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül elnyert TOP-3.2-1-15-NG1-2016-
0076 azonosító számú „Az iskola-óvoda épületének energetikai felújítása Tolmácson” című projekttámogatásról 
és a projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról szóló 89/2019.(X.10.) képviselő-testületi 
határozatban a projekttel kapcsolatos költségeket módosítsuk, úgy, hogy a projekt összköltsége 77.207.489 Ft, 
melyből támogatásként elszámolható költség 76.572.999 Ft, el nem számolható költség (önerő): 634.490 Ft, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül 
elnyert TOP-3.2-1-15-NG1-2016-0076 azonosító számú „Az iskola-óvoda épületének energetikai felújítása 
Tolmácson” című projekttámogatásról és a projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról szóló 
89/2019.(X.10.) képviselő-testületi határozat módosításáról szóló szóbeli előterjesztést, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:  
 
 

129/2019. (XII.17.) Képviselő – testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül elnyert TOP-3.2-1-15-
NG1-2016-0076 azonosító számú „Az iskola-óvoda épületének energetikai felújítása 
Tolmácson” című projekttámogatásról és a projekt megvalósításához szükséges 
önerő biztosításáról szóló 89/2019.(X.10.) képviselő-testületi határozatát az alábbiak 
szerint módosítja: 
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Tolmács Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül a TOP-3.2-1-15 számú, 
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati felhívásra, mely alapján 
a TOP-3.2-1-15-NG1-2016-0076 azonosító számú „Az iskola-óvoda épületének 
energetikai felújítása Tolmácson” című projekt támogatást nyert. 
A projekt megvalósításának helyszíne: 2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 106, hrsz: 
349/4. 
A projekt összköltsége 77.207.489 Ft, melyből támogatásként elszámolható költség 
76.572.999 Ft, el nem számolható költség (önerő): 634.490 Ft. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az önerő összegét az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja és elkülöníti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
Hajnis Ferenc polgármester 
Pénteken 16.00 órakor vendégvárás a közösségi házban, utána közös vacsora az intézményi dolgozókkal együtt. 
A volt jegyző asszonyt is meghívtam. A vacsorát a konyhavezető intézi. Tehát mindenki tegye magát szabaddá! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Köszönjük szépen! 
A sportpályára készen van a tábla? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nincs. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Akkor tessék felírni és nem elfelejteni! 
A ravatalozóra nagyon ráférne a felújítás, valamennyit be kellene tervezni rá a jövő évi költségvetésben. Feljön a 
csempe és be is ázik! Ha sikerül eladnunk a Kovács Géza tér 8. számú ingatlanunkat ott lesz bevétel, és talán 
abból megoldható lenne a felújítás. Ne hanyagoljuk el azt sem, mert sajnos előbb-utóbb mindenki oda kerül! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Ezt nekem is jelezték már. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Februárban tárgyaljuk a költségvetést, akkor visszatérünk rá! 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Februárban kell elfogadni a költségvetést. Januárban előzetesen tárgyalni fogunk róla? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A februári ülésre meg fogod kapni az előterjesztést. Az ülésen itt lesz a pénzügyi csoportvezető és a képviselő-
testület, akkor javasolhat módosításokat. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Értem. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
A következő javaslatom, hogy szórjuk le kővel a temetőben lévő utakat, hogy ne érjen térdig a sár! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezek jönnek majd sorba! Először az iskolaudvart kellene leszórni, utána jöhetnek ezek! Majd eldöntjük, hogy mi 
fér bele a költségvetésbe. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
A következő téma, ami elhangzott a közmeghallgatáson, hogy a buszváróba befolyik a víz. Az önkormányzatnak 
vannak még beton járdalapjai, vékonyabbak és vastagabbak is. Nem lehetne abból megoldani? Belülről a 
vastagabb, kívülről meg vékonyabb lapokat le lehetne rakni, és már nem folyna be a víz! Valóban nagyon 
kellemetlen, hogy a vízben kell állni, és ha jön a busz, felveri a vizet. Ezt meg lehetne most is csinálni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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Meg fogom beszélni a Sinka Sanyival, hogy nézze meg, a beton járólapokkal meg lehet-e csinálni. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Szerintem meg lehet! 
 
Hámori Imréné képviselő 
A csatorna is tele van levéllel! 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos szót kért, a polgármester a szót megadta. 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Én nagyon sokat álldogáltam a buszmegállóban, sokat gondolkodtam, hogy mit lehetne tenni? Akárhogy emeled 
meg a buszmegálló alapját, a víz nem tud hová elfolyni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De ha a lapokat lerakjuk, akkor már az utasnak nem kell a vízben állni. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Akár egy víznyelő aknát is be lehet oda tenni, vagy bedréncsövezni és valami szemcsés anyagot rátölteni.  
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
És abba beleszivárogna a víz! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Ez jó ötlet. 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Tavaly térdig ért a hólé! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Itt a mérnök, ért hozzá! 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Meg lehetne csinálni társadalmi munkában is és csak az anyagot kellene megvenni hozzá. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor a két fiatal képviselő szervezze meg a társadalmi munkát! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Én benne vagyok! 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Én csinálok egy két vázlatrajzot, és eldöntitek, hogy melyik megoldás legyen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Költségeket is írd rá, hogy kb. mennyiből jön ki, jó? 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Rendben. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megbeszéltük! 
Van még valakinek hozzáfűzni valója az Egyebek napirendi ponthoz? 
 
Hámori Imréné képviselő 
A falu karácsonya rendezvény nagyon jól sikerült, sok ember ismét nagyon jól érezte magát! Köszönjük szépen a 
szervezőknek! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Nekem most először tetszett a templomi koncert. Szép volt. 
Milyen teherautót veszünk? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Még keresgélek az interneten! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Az óvodában a csúszdás mászóka nagyon rossz állapotban van! Azt ne szedjük szét, mielőtt baj lesz belőle? Az 
télen úgy sem kell oda és úgy is szeretnénk új eszközöket venni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Az udvari játékokat bizonyos időnként ellenőrzik. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Feri! Légy szíves kérdezd meg a püspökséget is, hogy a parkba lehet-e szó pár játék elhelyezéséről?  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Én javaslom, hogy a rendeleteket tegyük közzé a Facebookon is. Létre kellene hozni egy önkormányzati 
Facebook oldalt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Volt az önkormányzatnak Facebook oldala, de valamiért nem tudunk hozzáférni. Én nem értek hozzá. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Kell csinálni egy új profilt. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
A rendeleteket hivatalosan az önkormányzat honlapján kell közzétenni. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Többen látnák. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor bejössz a hivatalba és csinálunk egy önkormányzati profilt. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
És ott közzé lehet tenni, minden közérdekű információt. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Csak tájékoztatásra használjuk, mert sokan azt gondolják, hogy az is egy hivatalos fórum! 
 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos szót kért, a polgármester a szót megadta. 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
A múltkor megnéztük, hogy milyen eszközöket kellene beszerezni az orvosi rendelő mellékhelyiségébe és a 
váróterembe. Ez a dolog egy kicsit megakadt! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tudjuk, hogy miből mennyit kell venni. Azt nem írta össze senki! 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Azzal hárítottál, hogy lesz pályázat orvosi eszköz beszerzésre és nem akar az önkormányzat erre pénzt költeni. 
Szerintem azért 20.000 Ft-ot lehetne rákölteni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Lehet. 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
A mozgáskorlátozott WC nagyon rendben van, oda csak egy kézszárító kell, és a másik WC-t be lehetne zárni. 
Az egészséges gyermekváróba pedig papír kéztörlő szükséges. 
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Dósa Istvánné alpolgármester 
Pár doboz festéket is kell venni, hogy a padokat le lehessen festeni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Pontosan mondjátok meg nekem, hogy miből mennyi kell! 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
1 db kézszárító, 1 db papírtörlő adagoló, 1 db folyékonyszappan adagoló, 1 db kuka a váróba. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Festék a padokra, és kivinni a szemetet az egészséges gyerekváróból, mert ott még halott német katona is van! 
Fogas? 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Azt mondták, hogy van fölösleges fogas a hivatalban, azt át lehet vinni. A váróban van két szekrény, ami csak a 
helyet foglalja. Ha nincs leltárba véve, le kellene vinni a hulladékudvarba. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezzel még várjunk! Hamarosan ismét indul a Magyar Falu Program. Megbeszéltem az orvosokkal, hogy írják 
össze milyen eszközökre van szükségük a rendelőben.  
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
A két szekrényt nem használják, csak a helyet foglalja a váróban! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Ott van egy csomó számítógépes cucc is. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
El kell vinni, és lesz hely. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Ha kitennénk a két szekrény, akár fali fogast is fel lehetne szerelni. 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Én biztos, hogy nem raknám a falra a kabátomat! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Lehetne alá tenni egy szőnyeget! 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Sokkal egyszerűbb egy állófogast beállítani! 
A rendelet-módosításokról nem lehetne írásban tájékoztatni a lakosságot? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Kisbíró című újságba beletettük. 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
Jó. 
Mi a baj a buszmegállóban lévő fával? Ki kell vágni, mert belehullik a levele a csatornába? A levél már csak 
ilyen! Nálunk is belehullik! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem kell kivágni, a csatornát kell kitisztítani! 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
A templomi koncert valóban szép volt – amiről az alpolgármester asszony beszélt -, de eddig is voltak már szép 
koncertek, bár kinek mi tetszik! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Az egyik évben olyan hamisan énekeltek a fellépők, hogy a hátamon felállt a szőr! 
 
Hajnis Andrea tolmácsi lakos 
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A parkot én biztos, hogy nem tenném tönkre játékokkal! Én csak a véleményem mondom. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Nem játszótérre gondoltunk, csak egy-két játékra, mivel úgyis idejárnak a gyerekekkel. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Én sem vagyok benne biztos, hogy tennék oda játékot. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
De hát van játszótér az óvodakertben! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Elvileg azt csak az óvodások használhatják. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Pontosan! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Most ugrott be a parkosítás! Azt mondtad, hogy érkezett egy olyan felajánlás, hogy a kastélykertbe valaki 
megvenne annyi platánfát, amennyi szükséges. Én először csodasövényt vennék a Gránit-Ex Kft felé végig! 
Mindjárt szebb volna, mert most az ipari területet látjuk, ami nem szép látvány! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A felajánlónak az volt a kitétele, hogy megveszi a fákat, de vagy megterveztetjük, vagy ő megmondja, hogy 
hova legyenek ültetve a fák. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Egy szakemberrel érdemes lenne beszélni, hogy a kastélykertbe mit hova ültessünk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt ki vállalja föl? Tessék! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Én tudok szakembert. Megkérdezem. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó. 
 
Hámori Imréné képviselő 
És a játszótér kérdése? 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Először meg kell kérdezni a püspökséget, hogy hozzájárulnak-e néhány játék telepítéséhez. A park egyházi 
terület, ha mondanak rá valamit, akkor lehet róla beszélni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jó. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Én inkább a focipálya mellé tenném a játszóteret. 
 
Hámori Imréné képviselő 
A vasút melletti területről beszéltünk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Erről jut eszembe, a focipályánál ki kellene kotortatni a patakot, mert teljesen fel van töltődve iszappal. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Nekem még lenne egy kérdésem! A buszmegálló környékén nem megy a földben valamilyen közművezeték 
vagy kábel? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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Kábel szerintem nincs és a közművek is távolabb vannak szerintem, de meg kell nézni. 
 
 
 
A képviselő-testület a további napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta.  
 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Henczné Hekli Bernadett 
 polgármester jegyző helyettes 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 
 
 
 
 

Jakus Szilvia 
képviselő 


