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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

3/2020. 
 

J E G Y ZŐ K Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2020. július 7-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 
Vendég: 
 Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszöntöm a képviselőket és a jelen lévőket, megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen 
van, így az ülés határozatképes és azt megnyitom. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Gyuricza Gergő képviselőt.  
 
A jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
elfogadta. 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendeket 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és az alábbi napirendeket 
tárgyalja: 
 
Napirend 
 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 Előadó: Hajnis Ferenc polgármester 
 

 
1. Tájékoztatás a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
3. Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról 

Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről és 
gazdálkodásáról 
2019. évi belső ellenőrzési jelentés 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

4. Gazdasági Program 2019-2024. 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
5. Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, valamint a 

2020/2021. nevelési év előkészületeiről; a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási 
feladatok 

Előterjesztő: Kiss Zsófia óvodavezető 
 

6. Beszámoló a Balassi Bálint Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének 2019. évi 
működéséről 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
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7. Belügyminisztérium által Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 

pályázat 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

8. Óvodáztatási és iskoláztatási támogatás 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

9. Egyebek 
  
 
 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az utolsó ülésünk március 14-én volt, rég nem voltunk együtt. A nyáron nem is tervezek több testületi ülést, 
kivéve, ha valamiben sürgős döntés szükséges.  
Amíg nem üléseztünk a Magyar Falu Program keretében pályázatot adtunk be orvosi eszközök beszerzésére. 3 
millió forintig lehetett pályázni, ezt meg is nyertük, ami egészen pontosan 2.976.488 Ft. A pénzt már leutalták, 
az eszközök megrendelése most fog történni. 
Szintén a Magyar Falu Programon belül önkormányzati járdaépítés, felújítás anyagtámogatása is adtunk be 
pályázatot. Ha pályázati támogatást sikerül elnyerni, akkor a Kovács Géza téri járdát szeretnénk felújítani a 14. 
számú háztól a hivatal épületéig, valamint térkő burkolatot kapna a parkoló. Erről a pályázatról még nem 
született támogatói döntés, még nem tudom, hogy nyertünk-e vagy sem.  
Ugyan nem minket érint, de tájékoztatásként elmondom, hogy a Római Katolikus Egyház is adott be pályázatot a 
Magyar Falu Programba a parókia felújítására vonatkozóan. Még erről sincs döntés. 
Biztosan láttátok, hogy a volt Gránit előtti útszakaszt meg kellett szélesítenünk betonnal. Az Erdőkémiába járnak 
be a kamionok, amik bizony jól feltúrták ott az utat. Abba maradtunk az Erdőkémia vezetőségével, hogy közösen 
megcsináljuk, és a költségeket közösen vállaljuk. Tehát elkészült ez is! 
A Zarándok utcai forgalomcsillapítóval kapcsolatban beszéltünk arról, hogy kérjünk mérnöki szakvéleményt. A 
mérnök eljött megnézni a helyszínt, de sajnos annyira elfoglalt, hogy még mindig nem küldte meg. Kérte, hogy 
legyünk türelemmel. Szóban csak annyit mondott, hogy ő nem javasolja a felszedését! Azt sem, hogy 
felszedjünk egyet-kettőt, mert ennek ez a lényege! Mindegy, mindent le fog írni, hogy mit hova javasol. 
Az Erdőkémia a Gránit melletti gazos parkolót kitisztította. Azt mondták megnézték a parkoló falát, szerintük 
még nem fog kidőlni. Nekem is az a véleményem. Mindenesetre tudnak a dologról, meg fogják csináltatni. 
A veszélyhelyzet időtartama alatt az alkalmazottaink bérét nem csökkentettük, senkitől egy fillért nem vontunk 
el, a képviselőktől sem. A cafetériát is mindenki megkapta, igyekeztünk úgy intézni, hogy jó legyen. Azt nem 
tudjuk, hogy ősszel mi lesz, mert már az iparűzési adók befizetését a kormány el akarja halasztani. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Az iparűzési adókülönbözet befizetési határidejét a kormány kitolta szeptember 30-ig, tehát ez már most érinti az 
idei költségvetést. Általában május 31-ig kell az előző évről benyújtani a helyi iparűzési adó bevallást. A 
kormány döntése értelmében a helyi iparűzési adóbevallások határideje is szeptember 30-ra módosult. Be lehet 
akár mos is adni, de nem kötelező, aki beadja, beadja, aki nem az nem!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lesznek a napirendek között olyan dolgok, amit nagyon meg kell fontolni, hogy belevágunk-e vagy sem. Ha 
tényleg bejön egy második hullám, és úgy dönt a kormány, hogy még kitolja az adókat, akkor nem tudom miből 
fogunk élni. Bánkot az adóelvonás még súlyosabban érinti, mert szinte sem bevételük sincs. Pénteken mondta 
nekem a Polgármester Asszony! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Borsosberényt és Tolmácsot csak a gépjármű adóbevétel kiesés érinti, de Bánknak ez a kisebbik bevétele. 
Bánknál kb. 20 millió forint esett ki! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én ezért szeretném, ha maradna tartalékunk! 
 
A képviselő-testület egyhangúan elfogadta a Polgármester tájékoztatóját. 
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1. Napirend      Tájékoztatás a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztésben mindenki olvashatta, hogy milyen döntések születtek a vészhelyzet alatt. Kérdés, vélemény? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerencsére a településünket közvetlenül nem érintette a járvány, úgy tudom beteg nem volt. Vigyáztunk, ahogy 
tudtunk. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Talán még karanténban sem volt senki. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem volt. Mindenki óvatos volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én az gondolom, hogy a lakosság döntő többsége komolyan vette a veszélyhelyzetet. Az idősek betartották a 
korlátozásokat, nem mentek szinte sehova, már úgy értem, hogy az udvaron kívül! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Azt még én is szeretném elmondani, hogy az üzletből is házhoz szállítottak Mónikáék, ha valaki kérte. Nem 
tettek rá semmi fuvarköltséget. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Nem, ingyen házhoz szállították. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Köszönet ezért nekik, mert én sem mertem nagyon sokáig az udvaron kívül máshová menni. Nagyon meg 
voltam velük elégedve. Köszönjük szépen, hogy ezt bevállalták! Azért nagyon jó lenne, ha nem jönne a második 
hullám. Pozitívan kell gondolkodni. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Rettegésben nem lehet élni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Hát nem! Azért vigyázzunk egymásra! 
 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, 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 veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről szóló 
tájékoztatót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekről szóló tájékoztatót, és 5 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

25/2020. (VII.7.) Képviselő-testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Kormánya által a 
40/2020.(III.11.) Korm.rendelettel elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt Tolmács 
Község Önkormányzatának Polgármestere által - a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 
bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva - hozott döntésekről szóló tájékoztatást 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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2. Napirend    Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy ez a költségvetési év már elmúlt. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Hát, igen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért, ha valakinek kérdése van, tegye fel! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Van olyan, hogy működési bevételek, közvetített szolgáltatások. Nem tudom, hogy ez mit takar? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
A közvetített szolgáltatás az azt jelenti, hogy az óvoda és az iskola közös épületben van. Az épület rezsi 
költségét 60-40%-ban osztjuk meg. Mi kifizetjük az épület teljes rezsijét és ennek a 60%-át leszámlázzuk a 
Balassagyarmati Tankerületi Központnak, mivel ők tartják fönn az iskolákat. Tehát ezt nevezzük közvetített 
szolgáltatásnak. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Ott olyan nagy volt a terv és tényadat közötti  különbség. Azért, mert nem működött az iskola? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Nem. Az év elején a területkivonás miatt fizetendő földvédelmi járulékkal kapcsolatos az előirányzat 
módosítása. Amikor a költségvetést terveztük én úgy tudtam, hogy ezt a költséget közvetített szolgáltatásként 
fogjuk tovább számlázni az érintetteknek. Közben a polgármester úr és a jegyző asszony úgy beszélték meg az 
ügyvéd úrral, hogy mi ezt költséget beépítjük a vételárba. Tehát végül  nem közvetített szolgáltatás lett, ezért 
csökkent le a közvetített szolgáltatások tervezett bevétele 7 millióval.  
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Magyarul ez a mi sarunk volt. Nem lehetett visszakérni. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Nem, beleépítettük az árba, tehát annyi, hogy másik bevételi sorra került át ez az összeg. Ha megnézed annál a 
tételnél az eredeti előirányzat a kevesebb, a módosított pedig a több. Ott kompenzálódik, oda kerül be a több 
mint 7 millió forint. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Igen, ez az összeg emelkedett. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Jó, köszönöm! A végeredmény jó! 
 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását, majd Hajnis 
Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy 
elfogadjuk az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását az előterjesztett rendelet-
tervezet 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 4/2020.(VII.7.) 
önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 
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(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
 
3. Napirend      Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról 

Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről 
és gazdálkodásáról 
2019. évi belső ellenőrzési jelentés 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztéshez kérdés, vélemény? 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirendi téma tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést:aki egyetért 
azzal, hogy a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019.évi gazdálkodásáról és működéséről szóló 
beszámolót, ezen belül a bevételek teljesítését 57.243 ezer Ft-tal, a kiadások teljesítését 56.811 ezer Ft-tal 
elfogadjuk, és elfogadja az erről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatot:  
 

26/2020. (VII.7.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
A képviselő-testület a költségvetés 2019. évi teljesítését 57.243 ezer Ft bevétellel, ezen 
belül: 
a) Működési célú bevétel      3.441 ezer Ft 
b) Finanszírozási bevétel    53.802 ezer Ft 
bevétellel jóváhagyja. 
 
A költségvetés 2019. évi teljesítését 56.811 ezer Ft kiadással, ezen belül: 
a) Személyi jellegű kiadás    44.763 ezer Ft, 
b) Munkaadókat terhelő járulékok     8.594 ezer Ft, 
c) Dologi kiadások      3.454 ezer Ft, 
kiadással jóváhagyja. 
 
A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzati működéshez nyújtott állami 
támogatás 2019. évi elszámolása alapján a tagönkormányzatokat a hivatal dologi 
(fenntartási) kiadásaira 300 ezer Ft illeti meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most az önkormányzatunk 2019. évi beszámolóját kell elfogadnunk. Kérdés, vélemény? 
 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
A képviselő-testület megtárgyalta az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, majd Hajnis 
Ferenc polgármester lezárta a téma tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy 
elfogadjuk az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztett rendelet-tervezet 
szerint, 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 5/2020.(VII.7.) 
önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ennél a napirendi pontnál tárgyaljuk a 2019. évi belső ellenőrzési jelentést is. Tavaly volt egy belső ellenőrzési 
terv, az erről szóló beszámolót kaptátok meg. Kérdés, vélemény? 
 
 
Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
Tolmács Község Önkormányzata 2019. évre vonatkozó éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentését, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a 2019. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést, és 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

27/2020. (VII.7.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évre 
vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentését tudomásul veszi és elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 
 
4. Napirend       Gazdasági Program 2019-2024. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztést olvastátok. Van-e kérdés, vélemény, kiegészíteni való? 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Menet közben derülnek ki dolgok, hogy lesz-e miből, az a jövő kérdése. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez csak egy terv. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Így van! 
 
Hámori Imréné képviselő 
De nagyon szép terv! 
 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért az 
előterjesztett gazdasági program elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az Önkormányzat 2019-2024. évekre szóló gazdasági programját, és 5 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
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28/2020. (VII.7.) Képviselő-testületi határozat 

 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tolmács Község Önkormányzata 
2019-2024. évekre szóló gazdasági programját az előterjesztettek szerint elfogadja és 
jóváhagyja. 
A gazdasági program jelen határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
 
5. Napirend       Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, 
valamint a 2020/2021. nevelési év előkészületeiről; a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, 
felújítási feladatok 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Óvoda beszámolóval kapcsolatos kérdés, vélemény? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szép kis óvodánk van. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Nincs benne semmi olyan, amit kifogásolni lehetne. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én még mindig az intézmény zárhatóságát hiányolom, és ezt mindig mondja az óvoda vezetője is. Hogy lehetne 
ezt megoldani? A jogszabály szerint zárhatónak kell lenni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az intézmény zárható. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Az udvar nem! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, az udvar az nem zárható. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Rosszul fogalmaztam, mert az intézmény területére gondoltam. Annak is zárhatónak kellene lenni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt megbeszéltük annak idején, hogy elkészítjük a kerítést, de két emberrel nagyon nehéz! Csak két emberünk 
van, és most itt vannak a fűnyírások. Végeznek egy hét alatt, a következő héten kezdik elölről. Van most egy 
diákmunkásunk, vele is füvet akarok nyíratni, mert szabadságolások is vannak. Valamikor megcsináljuk, de csak 
akkor tudjuk zárni, amikor a gyerekek ott vannak. Ott van a kastély is, és ha valaki meg akarja nézni, nem lehet 
zárva az udvar. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Elhiszem. Jó, legalább akkor kellene. De ott van a konyha is, és erről is volt már szó, hogy akkor onnan is 
kellene keríteni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ott már megcsináltuk. Elméletig zárható, mert körbe van kerítve. Lakatot kellene tenni a kastély kapura, és azt 
lehetne valakinek nyitni-zárni. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Most is voltak kirándulók, akik bementek megnézni a kastélyt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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Persze, jönnek többen. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én mindig mondom, hogy nagyon vigyázzanak a gyerekekre. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Régen több gyerek volt, mint most és volt két óvónő meg egy dajka. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
És senki nem veszett el. Itt három kapu van, ez tényleg nehéz dolog. Meg a konyhára járnak, szóval nem igazán 
lehetne zárni. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Itt ugye nem kulcsra zárásra gondoltok? Mert a magasabbra felszerelt retesz megoldás lenne. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De, kulcsrazárást szeretnének. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Van óvoda Bánkon is, és van egy előírás. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Én értem az előírás részét, de úgy gondolom, hogy biztonságilag a magasan zárható retesz is megfelel, amit a 
felnőtt ki tud nyitni, de a gyerek nem éri el! 
 
Hámori Imréné képviselő 
A kutyapiszok ellen nem lehetne pár helyre figyelmeztetés kirakni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Volt már kirakva, de hiába, nem foglalkoztak vele. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Ennek fejbe kellene tudatosulni. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Bocsánat, egy példa Bánkról. A kutyapiszok felszedésére helyeztünk ki zacskót és gyűjtőedényt is. Ettől jobban 
nem tudod már kiszolgálni a gazdikat és mégsem használják! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A munkásaink a temetőben nagyon szép rendet raktak, kitakarították az egyik felét, másnap már három koszorú 
volt oda dobva, pedig  vannak konténerek és rácsos hulladékgyűjtők kihelyezve. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Jaj, nagyon nehéz! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Volt olyan eset, hogy láttam, hogy egy illető két kutyával van bent az óvodakertben. Szóltam neki, hogy nem 
kellene ide behozni a kutyákat, és még neki állt feljebb. Szóval nem tudom, mit lehetne még tenni! Ha fejben 
nincs rend, akkor ez van! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
A mi utcánkban a kanyarban parkoló autókkal van folyton a probléma. Én is szépen szóltam nekik, hogy nem 
kellene kétoldalra is parkolni, mert veszélyes. Az egyik elmosolyodott és ment tovább, a másik pedig kioktatott, 
hogy van neki jogosítványa, ismeri a KRESZ-t. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nevetni fogsz, a szakértő is azt mondta, hogy oda nem tehetünk ki táblát. Jobb oldalon parkolhat, de nem állhat 
forgalommal szemben. Ha forgalommal szemben parkol, akkor lehet hívni a rendőrséget! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Hétvégén jöhetnének többet a járőrök ellenőrizni. Fölállnak még a járdára is, nem tudunk gyalogosan elmenni. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Mihelyst kihelyezzük a KRESZ táblákat, fogok is nekik szólni, hogy többször jöjjenek! 
Térjünk vissza az eredeti napirendhez! 
 
 
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 Tolmácsi Kisbagoly Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, valamint 
a 2020/2021. nevelési év előkészületeiről, illetve a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási 
feladatokról szóló beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási 
tevékenységről, valamint a 2020/2021. nevelési év előkészületeiről, illetve a nyári szünetben elvégzendő 
karbantartási, felújítási feladatokról szóló beszámolót, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

29/2020. (VII.7.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kiss Zsófia 
óvodavezető által készített, Tolmácsi Kisbagoly Óvoda működéséről, a nevelési és 
gazdálkodási tevékenységéről, valamint a 2020/2021. nevelési év előkészületeiről, a nyári 
szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatokról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   - 

 
 
 
6. Napirend       Beszámoló a Balassi Bálint Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszerének 2019. évi működéséről 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A könyvtár beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, vélemény? 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Én kértem már a megyei könyvtárat, hogy segítsenek a könyvtárunk állományselejtezésében és rendbetételében. 
Kaptam is rá ígéretet, hogy jönnek és segítenek, de sajnos munkaerőhiányban szenvednek. Tehát folyamatban 
van a dolog, csak ki kell várni. Tovább jeleztem, hogy szükségem van egy szoftver programra is a könyvek 
kezeléséhez. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Ki fizeti a programot? 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Azt ők adják. Számítógépet már kaptunk, csak egy program kellene még, amit meg kell tanulni kezelni. 
 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja a 
Balassi Bálint Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének 2019. évi működéséről szóló 
beszámolót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Balassi Bálint Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének 
2019. évi működéséről szóló beszámolót, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 
és meghozta a következő határozatot:  
 

30/2020. (VII.7.) Képviselő-testületi határozat 
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Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének 2019. évi működéséről szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
7. Napirend       Belügyminisztérium által Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására kiírt pályázat 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Eredetileg a hivatali épület felújítására szerettem volna pályázni, de sajnos arra nem adathatjuk be, mert közös 
hivatal esetén csak a székhely település pályázhat. Gondolkodtam, hogy mit kellene helyette, és mivel az iskola-
óvoda tető nagyon rossz állapotban van, azt kellene felújítani. Itt lombozott le a jegyző asszony, hogy a tető 
40%-ára kaphatunk támogatást. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Mi csak az óvodatetőre pályázhatunk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van a Balassagyarmati Tankerületi Központtal egy megállapodásunk, hogy az épület alapterületéből 40% az 
óvoda, 60% az iskola. Megkerestem a Balassagyarmati Tankerületi Központot, hogy a teljes tetőszerkezet 
felújítása érdekében anyagilag támogassák a felújítást. Tegnap kaptam csak választ, ezért nem kaptátok meg a 
többi előterjesztéssel. kiküldeni. Felolvasom: „Tisztelt Polgármester Úr! Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva 
írásban is megerősítem, hogy a tolmácsi iskola tetőfelújítására 2020-ban maximum. bruttó. 900 000 Ft-ot tudunk 
biztosítani.” 
Tehát nem tudnak adni hozzá több mint 3 millió forintot! A pályázatot holnapután kell beadni. Kérdés? 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Az önkormányzatnak bele kerülne 8 millió forintjába és ehhez adnának 900 000 Ft-ot? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen.  
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Akkor 7 lenne a miénk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most van durván 18 millió az önkormányzat számláján, tehát ha ezt megcsináljuk, még akkor is marad 11 
milliónk. Nagyobb beruházást az idénre nem terveznénk. Lesznek kisebb rendezvényeink, de azt még kibírja a 
költségvetés. Szerintem a felújítást nem hiszem, hogy elkezdjük az idén, mert októberre derül ki, hogy nyertünk-
e vagy sem. 
Tovább tudjuk számlázni a 900 000 Ft támogatást? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Persze. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Fel kellene használni azt a 900 000 Ft támogatás, mert jövőre lehet, hogy még ennyit sem tudnak adni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az oké, de ha október közepére dől el, hogy nyertünk-e a pályázaton nem tudom, hogy bele tudunk-e fogni a 
felújításba. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Akkor azt javaslod, hogy a pályázatot se adjuk be az idén? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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Nem! Adjuk be a pályázatot, ha nyertünk akkor eldöntjük, hogy bele-e tudunk fogni az idén, és megvan hozzá a 
900 000 Ft támogatás, vagy csak jövőre fogunk bele és bukjuk ezt az összeget. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Lehet, hogy ezt a pénzt elkülönítik jövőre a költségvetésükbe. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ők nem tudják átvinni. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Ha nálunk nem kezdődik el a beruházás? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor nem tudjuk leszámlázni. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Mi csak a végén tudunk számlázni? 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Előre mit tudnánk leszámlázni? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Megállapodás alapján átadott pénzeszköz az nem működhet? Valakivel beszélni kellene erről! Vagy csak 
kifejezetten számla ellenében tudnák utalni a pénzt? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megadom az illetékes telefonszámát, és beszéljétek meg ketten! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Átadott pénzeszközként át tudnák utalni, és a későbbiekben lenne lefedve számlával. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Mondjuk, ha októberben nyerünk, és megvesszük a cserepet, akkor már tudunk számlát adni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó lenne az idén megcsináltatni, de a vállalkozónak ez nem biztos, hogy belefér. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Hát igen, a télen nem biztos, hogy szerencsés, de a vállalkozó majd betervezi tavaszra. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azzal nincsen baj. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Itt a 900 000 Ft-tal van a baj, azt kéne az idén lefedni! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Igen, ha így is, úgy is akarjuk, akkor nem kidobott pénz a cserepet megvenni az idén. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én csak akkor akarom megrendelni a cserepet, ha már tudjuk, hogy nyertünk a pályázaton. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Csak akkor akarod? Szerintem azt már most is megvehetnénk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Raklapot és raklap bérlést is felszámoltak az árajánlatban. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
A raklapot visszaveszik.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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Jó, le lehet pakolni a cserepet a raklapról, csak nem fog-e sérülni? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Nekem saját tapasztalatom, hogy darus autó hozta, és le is rakták róla.  
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Nem ezt a tetőt akartuk már régebben is megcsináltatni egy helyi vállalkozóval? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De, csak az Ő árajánlata jóval magasabb volt. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Igen, de akkor is azt mondta a testület, hogy igen, legyen felújítva! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor nem volt járvány, több volt a bevételünk. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
A lemeztető egyébként is más minőségű kategória! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt mondják, hogy a lemeztető alatt nagyon kijön a penész! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Melléképületre megfelel. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Ott van még a beázástól keletkezet hiba is. Azért akartuk megcsináltatni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az önkormányzat dolgozói megcsinálták a beázás helyét. Maga a héjazat van nagyon rossz állapotban! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Szarufát nem is cserélnénk egyébként? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Valamennyit azt is kell majd, de nem sokat! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Jó nagy épület! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Közel 1.000 nm.  
Új ereszcsatorna lenne, és a stukatórt is szépen megcsinálnák lambériával. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Pályázzunk mindenképp! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Pályázzunk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én is ezt mondom! 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Csak a 40%-ra adhatjuk be a pályázatot, így a költségek 40%-a szerepel a határozati javaslatban, és ehhez 
biztosítjuk az önerőt. 
 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
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Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, 
hogy Belügyminisztérium által az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 
pályázatban a 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális 
fejlesztése, felújítása, belső átalakítása alpontra pályázzunk a 2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 106, (349/4 hrsz,) 
szám alatti Tolmácsi Kisbagoly Óvoda tetőfelújítására és vállaljuk a fejlesztéshez szükséges önerőt, 723.624 Ft-
ot, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda tetőfelújítására vonatkozó pályázat 
benyújtásáról szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és 
meghozta a következő határozatot:  
 

31/2020. (VII.7.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot 
nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével kihirdetett pályázatára a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont  a), b) és c) 
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra, azon belül 
az ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 
infrastrukturális fejlesztése, felújítása, belső átalakítása (a továbbiakban: óvodafejlesztés), 
az alábbiak szerint. 
 
- A megvalósítási helyszín:  
 2657 Tolmács, Szent Lőrinc út 106, 349/4 hrsz. 

- A projekt megnevezése: „Tolmácsi Kisbagoly Óvoda tetőfelújítás” 
- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége 4.824.159 Ft. 
- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 15 %-a, bruttó 723.624 Ft. 
- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás (költségvetési tartalék). 
- Az igényelt támogatás összege: bruttó 4.100.535 Ft. 
 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti és biztosítja. 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a pályázat határidőben történő benyújtásáról. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, 2020. július 10-ig 

 
 
 
8. Napirend       Óvodáztatási és iskoláztatási támogatás 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tekintettel a vírushelyzetre, akar valaki valamit mondani a támogatással kapcsolatban? 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Szerintem maradjon a tavalyi összeg. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez oké, de adunk az idén? 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Ezt el tudjuk napolni? Ne most adjunk, hanem ha látjuk, hogy ténylegesen lesz-e iskola. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Napoljuk el szeptemberre, és meglátjuk, hogy egyáltalán beindul-e az iskola! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Mennyi összeg ez? 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
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Kb. 800.000 Ft. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
828.000 Ft volt tavaly. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha adunk, akkor az idén is kb. annyi lesz. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nem tudunk semmi biztosat az oktatásról. Az is lehet, hogy nem lesz tanítás. A környező országokban ismét 
nagyon terjed a vírus. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha nem szeptember elején fogja megkapni a szülő, hanem október végén, szerintem nem fogja azt mondani rá, 
hogy nem kell. Ha ismét online oktatás lesz, akkor mire adunk? Bár a tanszereket meg kell venni! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Az idén valamikor csak beindul, ha nem is szeptemberben, de október körül. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Adjuk oda a támogatás, és lesz, ami lesz! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Ha nem adnánk oda, akkor azt mondanák, hogy na már ezt sem adják! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nyilván! Kapják meg az érintettek! Azt viszont ki kell hangsúlyozni, hogy a vírus járvány miatti szűkös 
költségvetés ellenére is biztosítani tudja az önkormányzat az óvodáztatási és az iskolakezdési támogatást! 
 
Hámori Imréné képviselő 
A nehézségek ellenére fontos nekünk, hogy támogatni tudjuk a családokat. 
 
 
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, 
elfogadjuk az óvodáztatási és iskolakezdési támogatásról szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az óvodáztatási és iskolakezdési támogatás nyújtásáról szóló előterjesztést, és 
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

32/2020. (VII.7.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésében az egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás együttes 
előirányzatán belül fedezetet biztosít az óvodáztatási-, és iskolakezdési támogatás 
kiadásaira. 
A képviselő-testület a Tolmács községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
és életvitelszerűen Tolmács településen élő óvodás, valamint az általános iskolai és 
középiskolai oktatási intézmény nappali tagozatán tanulói jogviszonyban állók szülei, 
illetve eltartói részére az óvoda-, és iskolakezdéssel kapcsolatos kiadások enyhítésére 
egyszeri rendkívüli támogatást nyújt a következők szerint:  
− óvodás gyermeket nevelő szülő részére gyermekenként egyszeri 6.000 Ft; 
− az általános iskolai oktatásban részt vevő tanulót nevelő szülő vagy eltartó részére 
gyermekenként egyszeri 8.000 Ft; 
− szak-és középiskola nappali tagozatos oktatásában részt vevő tanulót nevelő szülő 
vagy eltartó részére gyermekenként egyszeri 10.000 Ft 
rendkívüli támogatást nyújt.  
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Az óvoda- és iskolakezdéshez nyújtott támogatást 2020. szeptember 30-ig lehet kérelmezni 
az önkormányzati hivatalban, a tanulói jogviszony igazolásával. A megállapított támogatás 
2020. október 31-ig kerül kifizetésre az Önkormányzat pénztárában. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatással kapcsolatos hatáskör 
gyakorlására, valamint a támogatás kifizetésére. 
 
Határidő:  2020. október 31.  
Felelős: polgármester 

 
 
 
9. Napirend       Egyebek 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megjelent egy pályázati lehetőség a civil szervezeteknek a Magyar Falu Programban, melyet 100%-ban 
támogatnak. Arra gondoltam, hogy a Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány pályázhatna a 
tűzoltószertár felújítására. A pályázat egyik feltétele, hogy ha az ingatlan nem a pályázó tulajdonát képezi, akkor 
az ingatlan ingyenes használatára vonatkozóan legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves) ingatlanhasználati 
megállapodást kell a pályázat benyújtását megelőzően kötnie a tulajdonossal. Én szeretném, ha pályázna az 
alapítvány, ezért kérem a felhatalmazásotokat az ingatlanhasználati megállapodás aláírására. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Erről jut eszembe! Azt ígérted, hogy megkérdezed a Klárit, hogy a pellet kazánt eladhatjuk-e? Már nincs 
fenntartási kötelezettség a Közire. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Szerintem el. Nézz utána az interneten, hogy mennyiért kínálnak hasonlókat, fotózd le és hirdesd meg! 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, más javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki támogatja, hogy 
a Tolmács Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil 
közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” alprogramban a civil szervezetek ingatlanberuházási, 
felújítási támogatása (FCA-KP–1–2020/1) pályázati kiírásra pályázatot nyújtson be és a támogatás kedvező 
elbírálása esetén az ingatlant felújítsa, továbbá aki egyetért azzal, hogy a pályázati támogatás feltételeként előírt 
a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), az ingatlan 
ingyenes használatáról szóló ingatlanhasználati megállapodást kössünk, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi 
tevékenységek és feltételeinek támogatása” alprogramban a civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási 
támogatása (FCA-KP–1–2020/1) pályázati lehetőségről szóló szóbeli előterjesztést, és 5 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot:  
 

33/2020. (VII.7.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Tolmács 
Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány (2657 Tolmács, Sport utca 1.) az Önkormányzat 
tulajdonát képező Tolmács 89/1 helyrajzi számú, természetben Tolmács, Kovács Géza tér 
16. szám alatti tűzoltószertár felújítására a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap 
keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” alprogramban a civil 
szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása (FCA-KP–1–2020/1) pályázati 
kiírásra pályázatot nyújtson be és a támogatás kedvező elbírálása esetén – a polgármester 
által előzetesen jóváhagyott tervdokumentáció alapján – az ingatlant felújítsa. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - a pályázati támogatás feltételeként 
előírt a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló 
(5 éves), az ingatlan ingyenes használatáról szóló – előzetes ingatlanhasználati 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, 2020. augusztus 2-ig 
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Hajnis Ferenc polgármester 
A Magyar Falu Program keretében ismét van lehetőség tanya- és falugondnoki buszok beszerzésére pályázatot 
benyújtani. Arra gondoltam, hogy jó lenne lecserélni a meglévő falubuszt, hogy milyenre, azt majd eldöntjük. A 
pályázati felhívásban azonban van egy olyan kitétel, hogy a meglévő buszt fel kellene ajánlani külhoni magyar 
közösségek részére, ha nincs ilyen, akkor viszont fel kell ajánlani a miniszterelnökség részére, és ők továbbítják, 
oda, ahol szükség van rá. Van nekünk Erdélybe egy testvér településünk, fel lehetne ajánlani nekik, vagy 
Kóstelek községnek, szintén Erdélyben, Gyimesben. Vaszi Leventének van ott egy iskolája, ahol gyermekeket 
tanítanak magyar nyelvre. Esetleg nekik is föl lehetne ajánlani. Nyilván majd csak akkor, ha nyertünk a 
pályázaton. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Ingyen, bérmentve? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Magyarul kicserélnénk. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Kinyomtattam a pályázati felhívást, melyben az az egyik feltétele a támogatásnak, hogy a régi, lecserélendő 
busznak legkésőbb 2020. december 31-ig a hat éves kort meg kell haladnia. Megfelel ennek a kritériumnak a 
tolmácsi falubusz? 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Én 2015-től vagyok önkormányzati dolgozó, és a buszt akkor vettük. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Ha ennek nem felel meg, akkor a pályázat benyújtásakor legalább 160.000 km futásteljesítménnyel kell 
rendelkeznie. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most, akkor el kell, hogy érje a 6 éves kort, vagy nem? 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Vagylagos! Vagy a hat évest kort kell meghaladnia, vagy a 160.000 km futásteljesítményt! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A mi buszunk még csak 5 éves. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Akkor véleményem szerint idén nem tudunk erre pályázni.  
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Majd jövőre, ha lesz ilyen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem lesz ilyen. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Hány kilométer van jelenleg a buszunkban? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
90.000 km. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Jövőre fussunk neki újra! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Feri, neked a régi busz az VP-s pályázat volt? Nem tanyagondnokos busz! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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Igen. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Az teljesen mindegy. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De most falugondnoki szolgálatos buszra pályáznánk. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Személyt is kell foglalkoztatnod? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Persze. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Akkor ebben mi most nem tudunk pályázni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sajnos valóban nem. 
Láttátok, hogy a nemrég felújított kastély milyen állapotban van. A vállalkozó már belekezdett a garanciális 
javításokba. Megvette, ami kell hozzá és csinálja. Kiderült, hogy a mészkőlap, amit leraktak, átengedi a vizet, 
ezért ázott át. Mindegy, a lényeg az, hogy megcsinálják.  
Van még valakinek „Egyebek”? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Én biciklizem minden nap Rétságra a Zarándoki úton és gyakran látok őzikéket szökdécselni. Nem lehetne 
vadveszélyre figyelmeztető táblát kitenni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez is fejben dől el. Emlékszel rá, hogy volt kitéve oda egy 40-es tábla, amit azóta elloptak, akkor sem 40 km/h-
val közlekedett, aki olyan beállítottságú. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen, a bukkanókon is úgy mennek át, hogy azt sem bánják, ha szétszakad az autó. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Beszéljük még meg az Idősek napját! Mindig novemberben tartjuk. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Általában pénteken szokott lenni. Akkor november 6. vagy november 13. jöhet szóba. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Inkább előbb legyen, hátha jobb lesz az idő! 
 
Hámori Imréné képviselő 
16.00 óra? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben, akkor november 6., péntek 16.00 óra. Az étkezést beszállító vállalkozó eddig ingyen biztosította a 
vacsorát, most szerintem ki kell, hogy fizessük! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Neki sem lehetett valami sok bevétele! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem hívunk senki más fellépőt csak a Krisztinát. Ő mindig jó hangulatot csinál. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Bőven elég! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Meg a Csabuda Pétert, Őt is szeretik az idősek a harmonikájával! 
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Dósa Istvánné alpolgármester 
Lagzis hangulatot tud csinálni. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Meg ismeri azokat a régi nótákat, amiket szeretnek az idősek. Vele voltak eddig a legelégedettebbek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó! Még hátra van az Advent, ami adott, Advent harmadik vasárnapja. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Meg a Szent Mihály nap. Vannak azért még rendezvényeink az év hátralévő részében! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
És ott van még a Mikulás ünnepség is! 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Arra a megyei könyvtár adja a programot. December 4-én lesz, délután. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
A fásításra, amit összeírtunk, arra majd ősszel visszatérünk. Egyébként nem nagy összeg. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
A buszmegálló helyrehozatalával mi a helyzet? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Követ tudunk hozni, de jó lenne, ha a Gergő összeírná, hogy mire van még szükség és mennyibe kerül! Nem 
tudom a munka menetét. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Gergő, csinálj légy szíves egy költségszámítást! 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Összeállítok egy tervet és hozzá egy költségvetést is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönöm!  
A kastély fásítást meg majd meglátjuk. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Én nem a kastélyfásításról beszéltem, a falu fásításról. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehetőség volt rá, hogy az országfásítás programban pályázzunk, de hiába próbáltuk a pályázatot beadni, nem 
igazán jött össze. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Sajnos hiába próbáltuk benyújtani, állandóan lefagyott a rendszer. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Pedig jó lett volna, ha sikerül. 
 
 
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. 

Gyuricza Gergő 
képviselő 


