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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

9/2009. számú 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
Készült: 2009. június 17-én 1600 órai kezdettel megtartott képviselő-testület rendkívüli ülésről 

Ülés helye: Önkormányzat tárgyalóterme (2657 Tolmács, Sport u. 1.) 

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc   polgármester 
Balázs János Ferenc  alpolgármester 

 Csehek József képviselő 
 Dudás Gergely  képviselő 
 Féjáné Záhorszki Mária képviselő  
 Hámori Imréné képviselő 
 Torma Andrea körjegyző 
 
Igazoltan maradt távol: Dávid Imre képviselő és Loksa János képviselő 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 8 fő képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van, 
így az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Csehek József képviselő és Dudás Gergely képviselő 
legyen. A javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A napirendekre vonatkozó egyéb javaslata a polgármesternek volt, kéri, hogy a kisbuszba beépített 
kötelező opció költségéről beszéljen a képviselő-testület. A Képviselő-testület – egyhangúlag 
elfogadva – a polgármester javaslata alapján az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 
 
Napirend Előterjesztő 

Napirend 
 

1. A gyermekétkeztetés és szociális ellátás nyersanyagköltsége- Hajnis Ferenc polgármester 
    iről és térítési díjáról szóló 9/2008. (XII.18.) helyi rendelet 
    módosítása  
 
2. Iskolabusz szolgáltatás saját gépjárművel; Hajnis Ferenc polgármester 

Az önkormányzati Fiat Ducato személygépjárműbe 
beépített kötelező opció költségeinek esetleges vállalása 

 
3. Nógrádi Erdőkémia Kft. fejlesztési elképzelései, helyi Hajnis Ferenc polgármester 
   építési szabályzat módosítási koncepciója 
 
 
 
1. Napirend A gyermekétkeztetés és szociális ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról 

szóló 9/2008. (XII.18.) helyi rendelet módosítása  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az étkeztetés térítési díjáról szóló rendeletet azért lenne szükséges módosítani, mert olyan igény 
merült fel, hogy táborozó gyerekek is szeretnének nálunk ebédelni. Az eddigi rendeletünk nem 
tartalmaz arra vonatkozó rendelkezést, hogy a táborozó gyermekek részére milyen térítési díj 
ellenében tudunk étkezési lehetőséget biztosítani. Az előterjesztésből kiderül, hogy a rendelet-tervezet 
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javaslata szerint ilyen esetekben az intézmény vezetője határozná meg a térítési díjat. Ez lehetőséget 
nyújtana arra, hogy a tábor szervezőivel történő egyeztetés és kölcsönös díjelfogadás – mely mindkét 
félnek megfelel és elfogadható - alapján lehessen meghatározni a térítési díjat. Ez tehát csak a nyári 
szezonban történő táboroztatási étkeztetésre vonatkozna. 
 
Hámori Imréné képviselő, intézmény vezető 
Látom, hogy a rendelet-tervezetben a hatályba lépés dátuma 2009. július 1. Az első gyermektábor már 
június 30-án kezdődik. Lehetséges ezt a hatálybalépést módosítani? 
 
Torma Andrea körjegyző 
Természetesen, ezt a képviselő-testület határozza meg. Június 29? 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
elfogadja, hogy a gyermekétkeztetés és szociális ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló 
9/2008. (XII.18.) helyi rendelet módosításra kerüljön az előterjesztett rendelet-tervezet szerint, azzal a 
módosítással, hogy a hatályba lépés 2009. június 29. legyen, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta rendeletét:  
 

Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2009. 
(VI.18.) rendelete 
 
a gyermekétkeztetés és szociális ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési 
díjáról szóló rendelet módosítása 
 
(A rendelt a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
 
2. Napirend Iskolabusz szolgáltatás saját gépjárművel 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előző testületi ülésünkön a képviselő-testület arról döntött, hogy elfogadja a Dian Profil Kft. 
ajánlatát, és továbbra is őket bízzuk meg az iskolabusz szolgáltatás ellátásával. Az elmúlt pénteken - 
amikor a Jegyző Asszonnyal Salgótarjánban voltunk a kisbuszunk iratait intézni - szembesültünk azzal 
a ténnyel, hogy egy nagyon jól felszerelt járműről van szó, amit minél inkább ki kell használnunk, 
tartalommal kell megtöltenünk. Így merült fel az a lehetőség, hogy esetleg iskolabuszként is 
funkcionáljon. A kisbuszban minden ülés biztonsági övvel ellátott. Számolgattunk a Jegyző 
Asszonnyal, és arra a következtetésre jutottunk, hogy anyagilag is megérné iskolabuszként is 
működtetni. Nem mindegy, hogy az ez után járó normatíva az önkormányzatnál marad, vagy tovább 
kerül a vállalkozóhoz. Ezzel a kisbusszal –mivel 8 személyt tudunk egyszerre szállítani – a gyerekek 
iskolába szállításához kétszer kell térni Rétság-Tolmács között, mert egyszerre nem tudja levinni az 
összes gyereket Rétságra. Először is Csehek Józsefet kérdezem meg, hogy elvállalja-e a gyermekek 
szállítását? Ha igen, akkor viszont alkalmi munkavállalói kiskönyvvel tudnánk foglalkoztatni heti 1-2 
alkalommal valakit, aki traktorral levágná a füvet, hiszen Józsi szinte egész napját lefoglalja a 
buszoztatás, illetve az ebéd házhozszállítás, idősek orvoshoz szállítása, stb. Az iskolabusz ellátása 
anyagilag megéri az önkormányzatnak. A gyerekek Volánbusz utazási bérletére továbbra is 
biztosítanánk a pénzt a diákoknak. 
Várom a véleményeket, javaslatokat. 
 
Csehek József képviselő 
Én vállalom a szállítást, de szinte az egész munkaidőmet kitölti majd a buszozás. 
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Balázs János Ferenc alpolgármester 
Az ebéd házhozszállítása mettől meddig tart? 
 
Csehek József képviselő 
12.00 órától kb. 13.00 óráig. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Valószínű, hogy az ebédhordást félbe kell szakítani fél egy körül, hiszen akinek 5 órája van, annak kb. 
akkor van vége. Utána, ha befejezted az ebédhordást, lemész a másik csoport gyerekért, bár azoknak 
negyed kettőkor van vége az órájuknak, és haza tudnak jönni a menetrendszerinti járattal is. Szerintem 
így megoldható. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ennek biztos lesz visszhangja, hiszen bizonyára lesz egy-két ember, akinek ez nem fog tetszeni. Ilyen 
mindig van. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Bérbe is akarjuk adni a kisbuszt? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A pályázat megtiltja, hogy bérbe adjuk és bevételünk legyen belőle. Kirándulni vihetjük a gyerekeke, 
úszásoktatás keretében szállíthatjuk őket. A Dian Kft. az úszásra történő szállítást külön leszámlázta 
az önkormányzatnak. Ezen kívül, ha iskolabuszként működtetjük, nem igazán lenne lehetőség bérbe 
adni, hiszen szinte folyamatosan foglalt lesz.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Úgy gondoltam, hogy ezzel a busszal kellene megoldani a gyermekek szállítását akkor is, ha mondjuk 
Rétságra mennénk színházba. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Azt javasolnám, hogy az idén még ne használjuk iskolabuszként. Várjunk még egy tanévet, aztán 
meglátjuk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én meg azt javaslom, ha meg tudjuk oldani, ne dobjuk ki az ablakon az ez után járó normatívát. 
Ahogy számoltuk, évi kb. 1 millió Ft maradna az önkormányzatnál. Dian Profil Kft-vel még nem írtuk 
alá a szerződést az iskolabusz megbízására. Én különben meg voltam elégedve a szolgáltatásukkal, 
nem volt semmi gond. Beszéltem pár polgármesterrel, akiknél falugondnoki busz van, hogy hogyan 
szabályozták a használatot, kik vezethetik. Az a leggyakoribb, hogy a gondnokon kívül minden 
képviselő-testületi tag vezetheti a kisbuszt. De ezt majd később eldöntjük. Szerettem volna, ha mára 
már el tudtam volna hozni a kisbuszt, és minden képviselő megláthatta volna a testületi ülés előtt, 
hogy mennyire szép és jól felszerelt, de sajnos csak holnap lehet átvenni. Magasított az egész busz, és 
minden ülés külön-külön dönthető-állíthatók akadálymentesítve van. Tényleg, szinte mindennel 
felszerelt. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Egy évben kétszer-háromszor szoktunk menni a gyerekekkel Rétságra színházba. Igénybe vehetjük a 
kisbuszt? Tudom, hogy többször kell majd térni vele. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Természetesen, hiszen pontosan ilyen célokra szereztük be, és kell használnunk a falugondnoki buszt. 
Gyermekek, idős emberek szállítása, gyógyszer kiváltás, sportolók szállítása, stb. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Akkor viszont előre vezetni kell egy füzetbe, hogy ki, mikor, mit tervez, mikor lesz foglalt. 
 



Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete   9/2009.(VI.17.) jegyzőkönyve 

 4

Balázs János Ferenc alpolgármester 
Így van. Ezt a Józsinak be kell előre jelenteni, és havi útitervet kell készíteni, hogy fennakadás ne 
legyen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez ki fogja forrni magát a gyakorlatban. Ha valaki még szeretne hozzáfűzni valamit, kérem, mondja. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Nekem is jó lenne tudni, hogy mikor megy Rétságra, mert bizonyos dolgokat csak ott lehet intézni, és 
akkor összhangba lehetne hozni az utazásokat.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Józsi mindig elérhető telefonon, meg lehet vele beszélni. Különben azt hallottam, hogy 3-4 évente 
lehet pályázni ilyen falugondnoki kisbuszra. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy az iskolabusz szolgáltatást saját gépjárművel lássuk el, kérem, kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 

77/2009. (VI.17.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal hatályon kívül 
helyezi a 65/2009. (VI.11:9 képviselő-testületi határozatát. 
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. szeptember 1-jétől az 
önkormányzat tulajdonában lévő Fiat Ducato (forgalmi rendszám: LMD 401) 
személygépjárművel ellátja az iskolabusz szolgáltatást, mely magába foglalja az 
általános iskolás korú gyermekek Tolmács-Rétság-Tolmács útvonalon történő, 
Tolmács buszmegálló és a Rétság Általános Iskola közötti szállítását a 2009/2010. 
tanévtől kezdődően, folyamatosan. 
Az iskolabusz szolgáltatás forrása a költségvetési törvényben meghatározott 
iskolabusz szolgáltatás normatívája, melyet a Rétság Kistérség Többcélú Társulása 
igényel és ad át az önkormányzat részére. 
 
Határidő: a 65/2009. képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése: 

azonnal,  
Iskolabusz szolgáltatás nyújtása: 2009. szeptember 1-jétől. 

Felelős: polgármester 
 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Elkértem a Nógrádsápiak kidolgozott szabályzatát, az önkormányzati személygépjárműre 
vonatkozóan, ezt mindenki áttanulmányozhatja. 
Az Allianz Hungária Biztosító Zrt-nél kötöttük meg a kisbusz CASCO és a kötelező biztosítást, mert 
ők adták a legkedvezőbb ajánlatot, ezt a Fiat márkakereskedésnél kötöttük meg. A kötelező biztosítás 
4.670 Ft/hó, a CASCO 10.994 Ft/hó.  
Van a kisbusszal kapcsolatban van még egy kényesebb kérdés is. Szeretném felolvasni a 
márkakereskedő levelét. 
 
A polgármester felolvasta a Fiat márkakereskedés levelét, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Tehát a kereskedő a levélben felsorolt pluszként beépített felszerelések költségének megtérítését kéri, 
amit tulajdonképpen nem rendeltünk meg, de tényleg nem baj, hogy bele szereltek. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
És két hónapot csúsztak a busz átadásával! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem a kereskedő tehet arról, hogy a FIAT cég csúszott a szereléssel. Egyébként a megrendelésünk óta 
felment a gépkocsi ára is 217.000 Ft-tal, amit a forgalmazó cég magára vállalt, nem terhelte ránk. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ne írogassanak ilyen leveleket, hanem csinálják meg időre, amit vállalnak! A forgalmazó cégnek 
tisztában kell lennie a FIAT árkategóriáival. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem kértük ugyan, de a pluszként beszerelt hátsó klímát kérik megtéríteni. Az a javaslatom, hogy a 
költség felét térítsük meg, hiszen tény, hogy ez által komfortosabb lett az autónk. Döntsük el, hogy 
fizetjük, nem fizetjük, vagy a felét fizetjük. Szerintem a fele költséget vállaljuk fel, ami 132.000 Ft. 
Kinek van más javaslata? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerintem legyen 100.000 Ft, amit bevállalunk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Már van két javaslatunk, először szavazzunk az elsőre.  
Aki egyetért azzal, hogy a költség fele összegét, azaz 132.000 Ft-ot térítsünk meg a kereskedő részére, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület 3 igen és 3 nem szavazattal nem fogadta el a javaslatot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Aki egyetért azzal, hogy 100.000 Ft-ot térítsünk meg a kereskedő részére, kérem kézfeltartással 
szavazzon! 
 
A képviselő-testület 3 igen és 3 nem szavazattal nem fogadta el a javaslatot. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Az én javaslatom pedig az, hogy írjunk egy köszönőlevelet, tehát ne fizessünk semmit. Elég nehéz 
helyzetben vannak az önkormányzatok, ne rajtunk akarjanak meggazdagodni. Szerintem ezt már sok 
autóval eljátszották. 
 
Csehek József képviselő 
Az én javaslatom az, hogy vállaljunk át 117.000 Ft-ot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Aki egyetért azzal, hogy írjunk egy köszönőlevelet, és a gépkocsiba beépített opciók költségeihez ne 
járuljunk hozzá, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A képviselő-testület 1 igen és 5 nem szavazattal nem fogadta el a javaslatot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Aki egyetért azzal, hogy 117.000 Ft-ot térítsünk meg a beépített opciók költségéből, kérem, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 2 igen és 4 nem szavazattal nem fogadta el a javaslatot. 
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Hámori Imréné képviselő 
Milyen kellemetlenségünk lehet abból, ha nem fizetjük ki? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kötelező szervizelésre 5 % kedvezményt ígértek, ezt biztosan elveszítjük. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Ki kell számolni, hogy mennyi az 5%, de szerintem jelentéktelen összeg. Szervízelni mehetünk 
például Vácra is, ami közelebb van, és akkor az útiköltségben máris megtakarítottuk az „elvesztett” 
5% kedvezményt. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Bármelyik márkaszervizbe elvihetjük, nem kell Salgótarjánba vinnünk szervizelni az autót. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Azt sem tudjuk, hogy a Fiat gyártó cég egyáltalán ráterhelte-e ezt a beépített opció költséget a 
kereskedőre, hiszen ez egy gyártói felszereltség módosításból adódik. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Így van! Lehet, hogy ezt a gyártó cég bevállalta, mert módosított a konstrukción, és lehet, hogy neki 
még mindig jobban megéri módosítani és úgy szériába legyártani az autókat, mint néhány autó után 
mindig módosítgatni a gyártó sort. Nem tudjuk biztosra, hogy a kereskedőnek ez mennyibe került, 
vagy pénzébe került-e. Lehet, hogy csak ki akarja használni a lehetőséget, és még ezzel is 
nyerészkedni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Akkor tényleg ne fizessünk semmit. Ismételten szavazzunk erre a javaslatra. 
 
További  hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy a kisbusz vételárán felül ne fizessünk a nem kért, de beépített felszerelési opciók 
(dupla klíma) költségeiért, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:  
 
 
 

78/2009. (VI.17.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Auto-Trade 
’91 Kft. Fiat Márkakereskedés és Szerviz (3100 Salgótarján, Szérűskert út 118-
120.) 2009. június 12-én kelt kérelmét, mely a megvásárolt Fiat Ducato 
személygépjárműbe a gyártó által kötelezően beépített opció (az utastér teljes 
klimatizálása, hűtése, fűtése minden egyes ülés fölött külön szabályozhatóan, un. 
dupla klíma) költségének megtérítésére irányul, és úgy döntött, hogy az 
önkormányzat anyagi helyzetére és szűkös költségvetésére való tekintettel a 
vételáron felüli költséget nem tudja felvállalni, és az önkormányzatnak nem áll 
módjában a beépített felszerelés költségének megtérítése. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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3. Napirend Nógrádi Erdőkémia Kft. fejlesztési elképzelései, helyi építési szabályzat módosítási 

koncepciója 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A legutóbbi testületi ülésen azt kérte a képviselő-testület, hogy a Nógrádi Erdőkémia Kft. 
részletesebben ismertesse fejlesztési terveit. Beszéltem a vezetővel, akik megígérte, hogy eljön a 
rendkívüli ülésünkre, de sajnos mégsem tudott eljönni, mert fontosabb elfoglaltsága van. Nekem 
szóban elmondták, hogy a „környezetbarát technológia” felé szeretnének elindulni, amihez pályázaton 
nyertek is támogatást. Ez azt jelenti, hogy az oldószeres festék kiszerelést meg szeretnék szüntetni, és 
vizes bázisút gyártanának. Ehhez építeni kell nekik egy hőszigetelt raktárt, mert ezt a festéket csak így 
lehet tárolni. Szeretnének még egy modern kiszerelő csarnokot is építeni. Tehát semmi 
környezetkárosító technológiát nem szeretnének fejleszteni, hanem ellenkezőleg, környezetkímélő 
beruházást valósítanak meg. Elnézést kérnek, hogy nem szóltak előbb, pedig annak idején megígérték, 
ha fejleszteni akarnak, bejelentik az önkormányzatnak is. Ígérték, hogy mindezt, amit nekem szóban 
elmondtak, levélben is megírják. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Amennyiben megjön a levél, és mindezt leírták, abban az esetben támogatom. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Elkészült a levél, én már olvastam benn a Kft-nél. Szerintem postázás alatt van. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor holnapra már ide is érhet a levél. 
 
Balázs János Ferenc alpolgármester 
Ha valóban környezetkímélő technológiával fognak gyártani, azt támogatni kell. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Az elmúlt testületi ülésen a helyi építési szabályzatról szóló helyi rendelet 11. § (7) bekezdése 
hatályon kívül helyezésére vonatkozó határozati javaslatot tárgyalt a képviselő-testület, mely kapcsán 
ez a kérdés felmerült. A helyi építési szabályzatunknak ez a bekezdése azt tartalmazza, hogy ha az 
Erdőkémia fejleszteni szeretne, azt csak külterületen teheti meg. Ha most, az elhangzottak alapján ezt 
az ismertetett fejlesztést elfogadja és támogatja a képviselő-testület, és szándékotokban áll azt 
kifejezni, hogy a képviselő-testület ennek érdekében módosítani szeretné az építési szabályzatát, akkor 
kellene elfogadni az előterjesztett határozati javaslatot. Erre azért van szüksége az Erdőkémiának, mert 
az építésügyi hatóság kéri tőlük, hogy csak ebben az esetben fogja engedélyezni a fejlesztéshez 
szükséges építést.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tisztítószereket is szeretnének gyártani, tehát új termékek is lesznek. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Akkor esetleg új munkahelyet is teremtenek. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
elfogadja, hogy a helyi építési szabályzatról szóló helyi rendelet 11. § (7) bekezdésének hatályon kívül 
helyezésére vonatkozóan kifejezzük szándékunkat, és a rendelet-módosítás e tekintetben is 
előkészítésre kerüljön, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
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79/2009. (VI.17.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy a 
képviselő-testület 52/2007. (IV.18.) határozata alapján előkészítés alatt lévő 
településrendezési terv módosításához kapcsolódóan (a Tolmács 313 helyrajzi 
számú terület övezeti besorolásának módosítása: a terület tervezett felhasználási 
besorolása gazdasági ipari terület legyen) Tolmács község helyi építési 
szabályzatát is módosítani kívánja az alábbiak szerint: 

− A helyi építési szabályzatról szóló és szabályozási tervről szóló 2/2003. 
(II.13.) helyi rendelet 11.§ (7) bekezdés („A községben a Nógrádi 
Erdőkémia Ktf. üzemének területét kereskedelmi, szolgáltató területnek 
jelöltük hosszú távlatban. Az Erdőkémia jelenlegi helyén nem bővíthető, 
fejleszthető. Fejlesztése esetén a külterületen kijelölt ipari gazdasági területre 
kell áthelyezni.”) hatályon kívül helyezése 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a település szabályozási 
tervének és helyi építési szabályzatának módosítását a képviselő-testület korábbi 
döntései, illetve jelen határozat alapján készítse elő, majd döntéshozatal (rendelet 
módosítás) céljából terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
További napirendi pont és hozzászólás nem volt. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 
 
 Csehek József Dudás Gergely 
 képviselő  képviselő 
 


