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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 
14/2009. számú 

 
J E G Y ZŐK Ö N Y V E  

 
Készült: 2009. november 20-án 1600 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről 

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

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc    polgármester  
 Csehek József  képviselő 
 Dudás Gergely   képviselő 
 Féjáné Záhorszki Mária  képviselő 
 Hámori Imréné  képviselő 
 Loksa János   képviselő  
 Torma Andrea  körjegyző 
 
Igazoltan távol: Balázs János Ferenc alpolgármester és Dávid Imre 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 Hámori Imréné képviselő és Loksa János képviselő legyen. 
A javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
A meghívóhoz képest a napirendekre vonatkozó egyéb javaslata a polgármesternek volt: Kérem, hogy 
a 6. napirendi pontban tárgyaljuk a „Telek visszavásárlás iránti kérelem” témát, amit egy korábbi 
ülésünkön tárgyaltunk, és elhalasztottuk a döntést, így az „Egyebek” a 7. napirendi pont lesz. Az 
ülésünkre meghívást kapott Flórián Endre a 3. napirend tárgyalásához kapcsolódóan, és amennyiben 
később érkezne, kérem, hogy ezt a napirendet akkor tárgyaljuk, ha megérkezik. 
A Képviselő-testület – egyhangúlag elfogadva – az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 
 
Napirend Előterjesztő 
Napirend előtt 
Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről,                                    Hajnis Ferenc polgármester 
a határozatok végrehajtásáról 
 
1. Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának Hajnis Ferenc polgármester 

háromnegyed-éves helyzetéről 
 

2. Az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Hajnis Ferenc polgármester 
 

3. Díszsírhely biztosítása Dr. Flórián Endre tolmácsi  Hajnis Ferenc polgármester 
illetékességű elhunyt részére 

 
4. A képviselő-testület 2010. évi munkaterve Hajnis Ferenc polgármester 

 
5. Karácsonyi szaloncukor ajándékozás a lakosság részére Hajnis Ferenc polgármester 

(szóbeli előterjesztés) 
 
6. Telek visszavásárlás iránti kérelem Hajnis Ferenc polgármester 

 
7. Egyebek 
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Napirend előtt      Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről,  

a határozatok végrehajtásáról 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Beadtunk egy pályázatot Tolmács egészséges jövője érdekében, amit formai hiba miatt elutasítottak. A 
pályázatot átdolgoztuk, és a mai napon ismételten benyújtottuk.  
A Leader programon belül lehetőség nyílik a hármas és négyes tengely keretében pályázatokat 
benyújtani alapítványoknak és civil szervezeteknek 5.000 eurótól 20.000 euróig, különböző 
rendezvényekre. Ezt az alapítványunknak lenne célszerű megpályázni. Az volt a LEADER kérése, 
hogy lehetőség szerint az 5.000 eurós határ körüli összegben pályázzunk, és akkor így szinte minden 
pályázó nyerhet. A pályázat 2.085.000 Ft bruttó összeggel elkészült, mely tartalmaz egy mobil 
színpadot, egy komoly hangosító berendezést, és népművészeti ruhákat - lányoknak szoknyát és 
kötényt, fiúknak 10 pár bőrcsizmát - takar, mivel a pályázat útján csak a rendezvényekhez 
kapcsolódóan lehet eszközöket beszerezni. Tehát ez a LEADER négyes tengelye, és az Alapítványunk 
pályázik. A hármas tengelyen belül az úgynevezett vidékfejlesztésre lehet majd pályázatot benyújtani. 
Emlékeztek rá, hogy annak idején a parókia felújítását, illetve a Béke park felújítását terveztük ezen 
pályázat útján megvalósítani. Ezt is megpályázhatjuk az alapítványunk révén, vagy esetleg még az 
egyház nyújtana be pályázatot. Ezek a pályázati lehetőségek kerültek most előtérbe, és december 20-ig 
lehet beadni, illetve a négyes tengelyre már be kellett adni. A kistérségből vitték Budapestre feladni a 
pályázatokat az utolsó pillanatban, de sikerült. 
Minden képviselőnek szóltam, hogy az elmúlt szombaton lehetőség volt arra, hogy Nógrádmarcalban 
megnézzük a hulladéklerakót. Sajnos sokan nem tudtak közületek eljönni, így a lakosságból hívtam 
néhány embert, és a plébános urat. Bármikor kérhetünk új időpontot egy ismételt látogatásra, mert 
szeretném, hogy minden képviselő lássa a hulladéklerakót. 
A temetői fák kivágásának ügyében már szóltam a Börzsöny Kontakt Kft-nek, hogy megkezdhetik a 
kivágást. 
Az idősek napi rendezvényünk jól sikerült, köszönöm nektek a segítséget, a hivatalban dolgozó két 
lánynak is megköszöntem. Volt, aki megkérdezte utána, hogy nem lehet-e megismételni? Mondtam az 
illetőnek, hogy lehet, jövőre, ha lesz rá pénzünk. 
Van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója? 
 
Felvetés, kérdés, vélemény nem volt. 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester tájékoztatását az elmúlt ülés óta történt 
eseményekről és a határozatok végrehajtásáról. 
 
 
 
1. Napirend Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának 

háromnegyed-éves helyzetéről 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A legutóbbi bizottsági ülésen abban maradtunk, hogy ennek a témának a megbeszélésére nem hívunk 
össze bizottsági ülést, hiszen ami már elmúlt, arról fölösleges ismét beszélni. Szerintem a részletes 
költségvetés készítésénél lesz fontos összeülni. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása? 
 
Dudás Gergely képviselő 
Az előterjesztés 5. oldalán szerepel egy olyan tétel, hogy rendelkezésre állási támogatás 714 eFt. Mit 
takar ez? Ezt az önkormányzat állja teljes egészében? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A rendelkezésre állási támogatásban részesülőket tudjuk közcélú foglalkoztatásban dolgoztatni. A 
mostani 4 fő dolgozónk is így van foglalkoztatva, ezért kapjuk meg támogatásként a bérük és 
járulékaik 95%-át, és a rendelkezésre állási támogatásban részesülőkre fordított támogatás 80 %-át is 
megkapjuk. 
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Dudás Gergely képviselő 
Rendben. Ez nincs odaírva, ezért kérdeztem. 
A 6. oldalon szerepel a nyugdíjas klub támogatása 80 eFt. Lehet, hogy nem jól emlékszem, de ennyit 
szavaztunk meg nekik? Ezt keveslem! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, de eddig, szeptember 30-ig ennyit fizettünk ki a részükre. 
 
További  hozzászólás, kérdés, vélemény, javaslat  nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért az előterjesztés végén lévő határozati javaslattal, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

130/2009. (XI.20.) képviselő-testületi határozat 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. 
évi gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről szóló tájékoztatót 
megtárgyalta. 
 
A költségvetés háromnegyed-éves teljesítését 82.171 e Ft bevétellel; - ezen 
belül: 

működési célú bevétel 29.079 e Ft, 
támogatási bevétel 24.500 e Ft, 
felhalmozási bevétel   1.905 e Ft, 
működési célú pénzeszköz átvétel 13.851 e Ft, 
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel      190 e Ft, 
támogatási kölcsönök bevétel      144 e Ft, 
előző évi költségvetési kiegészítés      156 e Ft, 
pénzmaradvány igénybevétel 12.346 e Ft 

bevétellel jóváhagyja. 
 
A költségvetés háromnegyed-éves teljesítését 72.885 e Ft kiadással; - ezen 
belül: 

működési kiadás  45.581 e Ft, 
 - ebből: személyi jellegű kiadás 18.920 e Ft, 
 - munkaadó járulékai   5.946 e Ft, 
 - dologi kiadás 19.199 e Ft, 
 - egyéb folyó kiadások   1.516 e Ft, 

társadalom- és szociálpolitikai juttatások   4.836 e Ft, 
felhalmozási kiadások 15.606 e Ft, 
végleges pénzeszköz átadás működési céllal   6.312 e Ft, 
fejlesztési célú támogatási kölcsön nyújtása      550 e Ft. 

Kiadással jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
2. Napirend Az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A jövő évi koncepcióhoz annyit szeretnék mondani, hogy azt kértem, ne legyen betervezve semmi 
nagyobb volumenű kiadás, hiszen nem tudunk még semmit előre azon kívül, hogy megszorítások 
lesznek. Marad 1,9 millió forint tartalék, ennek terhére lehet majd még valamit tervezni a 



Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete   14/2009. (XI.20.) jegyzőkönyve 

 4

költségvetésben, esetleg ha bejön egy jó pályázati lehetőség, amit nem akarunk kihagyni. Lehetett 
volna nagyokat álmodni, hogy ezt is szeretnénk, azt is szeretnénk, és be lehetne tervezni hiteleket is, 
de én úgy gondolom, jobb spórolósra venni a költségvetési koncepciót. A civil szervezetek 
támogatását is kicsit lecsökkentettük, az egyházat pedig ki is hagytuk.  
 
Hámori Imréné képviselő 
A koncepció 2. oldalán azt olvasom, hogy az óvodai létszámunk csökkenő tendenciát mutat. Ehhez 
szeretném hozzáfűzni, hogy az idén 21 fő a létszám, és várhatóan jövőre is ennyi lesz. Tehát nem 
fogunk csökkenni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ennek örülünk! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Szeretném egy pár mondatban összefoglalva elmondani a lényeget. Az idei évet várhatóan úgy zárjuk, 
hogy 15 millió forint tartalékunk lesz, és a 2010-es évet a koncepció szerint várhatóan úgy fogjuk 
zárni, hogy „csak” 1,9 millió forint tartalékunk marad. A koncepcióban szinte nem szerepel fejlesztés, 
ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a működésre „feléljük” a tartalékunkat. Tehát jogos, amit a 
polgármester úr mond, hogy óvatosan kell tervezni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az idei 15 millió forint tartalék el fog menni a jelenlegi pályázatainkra.  
A kommunális adóra rátérve: jelenleg évi 14.000 Ft/ingatlan az adó mértéke. Ezt az adót szinte csak a 
szemétszállításra fordítjuk most, mivel nem vezettünk be szemétszállítási díjat. Jövő évben 27-28 ezer 
forint lesz a szemétszállítási díj minden településen egységesen, aki belépett ebbe a térségi programba, 
ezért úgy gondoltam, hogy a kommunális adót lecsökkenthetnénk mondjuk a felére, így mérsékelve a 
lakosság terhét. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Én majd az egyebekben kívánok a szemétszállításról és a kommunális adóról beszélni, illetve 
javaslatot tenni. De meg merem előlegezni azt, hogy ez a községnek akkora terhet fog jelenteni, hogy 
sokan nem biztos, hogy ki tudják fizetni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezért gondoltam arra, hogy a kommunális adót a felére csökkentenénk, és a koncepcióban a bevételek 
között ez már csökkentett összeggel szerepel. 
 
További  hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatban szerint 78.574 eFt bevételi és 
kiadási összeggel elfogadjuk a 2010. évi költségvetési koncepciót, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

131/2009. (XI.20.) képviselő-testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési koncepciót 78.574 ezer Ft költségvetési főösszeggel, az alábbi 
részletezéssel elfogadja. 
 
A Képviselő-testület a költségvetés 78.574 e Ft-os bevételi tervét az alábbi 
főösszegekkel fogadja el: 

működési célú bevétel 35.438 e Ft, 
támogatási bevétel 22.836 e Ft, 
működési célú pénzeszköz átvétel   5.050 e Ft, 
felhalmozási kölcsönök bevétele      250 e Ft, 
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pénzmaradvány igénybevétel 15.000 e Ft.  
 
A Képviselő-testület a költségvetés 78.574 e Ft-os kiadási tervét az alábbi 
főösszegekkel fogadja el:   

működési kiadás  54.555 e Ft, 
 - ebből: személyi jellegű kiadás 25.026 e Ft, 

 munkaadó járulékai   6.514 e Ft, 
 dologi kiadás 21.915 e Ft, 
 egyéb folyó kiadás   1.100 e Ft, 

társadalom- és szociálpolitikai juttatások   7.582 e Ft, 
felhalmozási kiadások   4.475 e Ft, 
végleges pénzeszköz átadás   9.700 e Ft, 

- ebből: működési célú átadás   8.850 e Ft, 
 felhalmozási célú átadás      850 e Ft, 
 támogatási kölcsönök kiadása      350 e Ft, 
 tartalék   1.912 e Ft. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a költségvetés 
határidőre történő elkészítésére és a képviselő-testület elé terjesztésére.  
 
Határidő: 2010. február 15. 
Felelős:    polgármester 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A 2. napirendi ponton belül tárgyaljuk még a körjegyzőség 2010. évi koncepcióját is. Van-e valakinek 
kérdése? 
 
Dudás Gergely képviselő 
Az 1. oldalon olvasom, hogy 2010. január 1. napjától a köztisztviselők cafetéria-juttatásra jogosultak, 
melynek a minimális összege az illetményalap ötszöröse, azaz 193.250 Ft. Kérnék erre magyarázatot, 
hogy ezt kötelező-e adni, vagy csak adható? Nem értem, mit takar ez! 
 
Torma Andrea körjegyző 
2009-ig alanyi jogon járt minden köztisztviselőnek a ruházati költségtérítés, valamint a meleg-, vagy a 
hideg étkeztetési utalvány, attól függően, hogy a munkáltató mit adott. Nálunk a havi 6.000 Ft-os 
étkezési hozzájárulást kapták a dolgozók, illetve a ruházati költségtérítést, mert ez kötelezendően 
adandó juttatás volt eddig. Ezt megszűntette a köztisztviselői törvény, és helyette életbe lépett ez a 
cafetéria juttatás. Ezek a juttatások eddig adómentesek voltak, tehát SZJA nem terhelte. 2010-től az 
SZJA törvény úgy módosult, hogy ezek a juttatások is adókötelesek lesznek. A köztisztviselői törvény 
megszüntette ezeket az alanyi jogon járó juttatásokat, és helyette bevezette az úgynevezett cafettéria-
juttatást. Ez a cafetéria-juttatás szintén kötelezően adandó. Kötelező a minimális összegű juttatást, ami 
az illetményalap ötszöröse, azaz évi 193.250 Ft, megadni minden köztisztviselőnek. Ez egy 
keretösszeg, és hogy a dolgozó a lehetséges juttatások közül mire használja fel, azaz mit kér, azt ő 
maga dönti el. A cafetérián belül több lehetséges juttatási forma található, amiről a dolgozó februárban 
nyilatkozik, hogy mire használja fel a keretét, mely juttatásokat kéri. Kérhet pl. étkezési utalványt, 
beiskolázási segélyt, helyi utazási kedvezményt, – ezt természetesen azon városokban játszik szerepet, 
ahol van helyi közlekedés - internet használatot, üdülési csekket. Tehát ezek közül választhat a 
dolgozó, hogy mit kér ezen a 193.250 Ft-os kereten belül. Ez a kötelezendően adandó keret, és ez 
nagyjából ugyan olyan nettó összegű béren kívüli juttatást fed le, mint amit az idén is kaptak a 
köztisztviselők, mivel ez a keret bruttó módon értendő, tehát ebben már a személyi jövedelemadó is 
benne van. Ettől a minimális kerettől el lehet térni, maximum az illetményalap huszonötszöröse 
adható. A törvény a keretösszeg alsó és felső határát állapítja meg.  
 
Dudás Gergely képviselő 
Köszönöm szépen a magyarázatot! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
A határozati javaslatban az illetményalap kilencszerese szerepel, de ezt el kell fogadnia a bánki 
testületnek is, mert ebben a kérdésben közös nevezőre kell, hogy jusson a két önkormányzat, hiszen a 
körjegyzőség dolgozóiról van szó. Bánkon a pénzügyi bizottság az illetményalap ötszörösében, tehát a 
minimális, kötelezően adandó keretösszeget javasolta a testületnek. Ezért azt javaslom, hogy a testületi 
határozatunkat úgy hozzuk meg, hogy maximum az illetményalap kilencszereséig állapítható meg ez a 
juttatási keret. Erre azért van szükség, mert Bánkon hétfőn lesz testületi ülés, és ők akkor döntenek 
ebben a kérdésben. Szerintem kilences szorzó feletti összeget nem fognak megszavazni ők sem. Az 
előterjesztést természetesen a bánki testület is így kapta meg, mint mi. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Még annyit hozzá tennék, hogy miért gondoltuk a kilencszeres szorzó meghatározását. Eddig minden 
évben sikerül bérmegtakarítást elérnünk, és ebből jutalmat kaptak a dolgozók, az utóbbi években 
üdülési csekk formájában. Úgy gondoltuk, hogy a cafetéria juttatáson keresztül – aminek kedvezőbb 
az adózása - a dolgozók jutalmazását is biztosíthatnánk, amennyiben lehetőség lesz valamilyen szintű 
differenciálásra. Ezen kívül a minimális keret a havi adható bruttó 18.000 Ft értékű melegétkezi 
utalványt sem biztosítja, mert a keret összeg alacsonyabb. 
Január 1-től át fogunk térni a meleg étkeztetési utalvány adására, mert annak jóval kedvezőbb az 
adózása. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
Az interneten úgy néztem, hogy a meleg étkezési utalvány adómentes. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Én úgy tudom, hogy nem adómentes, de kedvezőbb adó terheli. A hideg étkezési utalvány majdnem a 
kétszeresébe kerülne, mint amit a dolgozó megkap. Ezért térünk át a meleg étkezési utalvány 
nyújtására. 
 
Több hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat  nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot azzal a módosítással elfogadjuk, 
hogy a köztisztviselői cafetéria-juttatás keretösszege legfeljebb az illetményalap kilencszereséig 
állapítható meg, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

132/2009. (XI.20.) képviselő-testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bánk-Tolmács 
Körjegyzőség 2010. évi költségvetési koncepcióját 24.900 ezer Ft 
költségvetési főösszeggel, az alábbi részletezéssel elfogadja.  
 
A Képviselő-testület a költségvetés 24.900 e Ft-os bevételi tervét az alábbi 
főösszegekkel fogadja el:  

működési célú pénzeszköz átvétel    1.000 e Ft, 
intézményfinanszírozás    23.900 e Ft. 

 
A Képviselő-testület a költségvetés 24.900 e Ft-os kiadási tervét az alábbi 
főösszegekkel fogadja el: 

működési kiadás     24.900 e Ft, 
 - ebből:  személyi jellegű kiadás  19.537 e Ft, 

 munkaadó járulékai      4.300 e Ft, 
 dologi kiadás        1.063 e Ft. 

 
Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete Bánk-Tolmács 
Körjegyzőség cafetéria-juttatásának keretösszegét a 9 fős köztisztviselői 
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létszámkeret figyelembevételével legfeljebb az illetményalap 9-szeresében 
állapítja meg. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a költségvetés 
határidőre történő elkészítésére és képviselő-testület elé terjesztésére. 
 
Határidő: 2010. február 15. 
Felelős:    polgármester 

 
 
Megérkezett Flórián Endre meghívott vendég. 
 
 
 
3. Napirend Díszsírhely biztosítása Dr. Flórián Endre tolmácsi illetékességű elhunyt 

részére 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tisztelettel köszöntöm Flórián Endre urat. Telefonon már tájékoztattam, hogy a képviselő-testület 
előző ülésén módosítottuk a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló helyi rendeletünket, 
mely rendeletünk 16.§ (1) bekezdése kimondja: „Az Önkormányzat díjmentes díszsírhelyet biztosíthat 
azon elhunytak részére, akik a haza, a település javára, a közélet valamely területén, valamint a 
település életében, vagy annak érdekében kiemelkedő társadalmi, településpolitikai, tudományos, 
kulturális, művészeti, oktatási, sporttevékenységet fejtettek ki, tevékenységükkel hozzájárultak 
Tolmács fejlődéséhez, megismeréséhez, elismertségéhez.” A testület e rendelkezés alapján most fog 
döntést hozni a kérelmében. 
 
Flórián Endre meghívott vendég szót kért, a polgármester a szót megadta. 
 
Flórián Endre meghívott vendég 
Édesapán 100 éves születési évfordulója lesz jövőre, és ezért gondoltuk, hogy szép lenne egy végleges 
sírhely megváltás. Nem csak neki, hanem a Flórián tanítóknak is, hiszen az édesapja és a nagyapja is 
nagyon sokat tett a faluért. Tehát én nem azt kérném, hogy csak az édesapám sírhelyét vegyék védetté, 
hanem a tanító Flóriánokét is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én is úgy gondoltam, hogy a Flórián család sírhelyét. 
 
Flórián Endre meghívott vendég 
Tehát ez volt az elképzelés a Flórián gyerekek részéről –öten vagyunk. Nagy megtiszteltetés, hogy a 
testület foglalkozik a kérelmünkkel. Az is eszünkbe jutott, mint mostani tanítóknak – mert én is 
tanítok az egyetemen - hogy valamilyen formában az itteni, helyben tanuló gyermekek 
teljesítményének elismerésére jövőre 100.000 Ft-os díjat tűznénk ki. Tehát az iskola legjobb 
tanulójának, vagy versenyeken elért teljesítményt jutalmaznánk. Tehát mi, Flóriánok, alapítanánk egy 
díjat jövőre és, hogy milyen formában kerülne szétosztásra, azt Önökre bízzuk. Ez egyszeri alkalom 
lenne. Lehetne egy vetélkedőt is rendezni, és a győztes nyerné a díjat. Ezt Önöknek kellene kitalálni, 
Önök ismerik a helyi viszonyokat. 
A halottainkkal kapcsolatban jövő április végén szeretnénk egy misét szolgáltatni a felmenőinkért, és 
az a bizonyos kiállítási anyag, amit mi összeállítottunk a nagypapa, dédpapa írásos és egyéb 
anyagaiból, az is ekkortól lenne megtekinthető. Köszönöm. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönjük szépen! Úgy gondolom, nemes gesztus a felajánlásuk. Végh Józseffel, a rétsági művelődési 
ház igazgatójával – aki helytörténész – már beszélgettem Flórián Endre születésének 100. 
évfordulójáról. Tervezünk egy megemlékezést. A kiállítást a tervezett falumúzeumunkba - ami a 
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parókián kerülne kialakításra - lehetne kiállítani. Egy Flórián sarok kerülne kialakításra, erről már 
beszéltem Zomborka Mártával, a váci múzeum referensével. 
A 100.000 Ft-os díj odaítélésére össze kellene hívni egy bizottsági ülést. Vagy van valakinek most 
javaslata? 
 
Loksa János képviselő 
Valamilyen paramétereket kérnénk ezzel kapcsolatban. Jobb lenne, ha a felajánló mondaná meg 
konkrétabban, hogy mi alapján gondolná odaítélni. 
 
Flórián Endre meghívott vendég 
Azok a gyerekek kaphatják, akik itt a tolmácsi alsó tagozatban tanulnak, és a kiemelkedő tanulmányi 
eredményt szeretnénk díjazni. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerintem mindenképen ki kell kérni a tanítók véleményét is, nekik biztosan lesz ötletük. Én azt 
mondom, hogy versenyezzenek a gyerekek, nagyon szeretik a vetélkedőket. A tanítókra kellene bízni, 
hogy állítsanak össze feladatokat. 
 
Flórián Endre meghívott vendég 
Erről van szó! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ők ismerik a gyerekeket, és április végéig ezt le kellene bonyolítani. Olyan aktív a tanító csapat, hogy 
hamarosan meg is fogják oldani. 
 
Loksa János képviselő 
Azt meg kellenne határozni, hogy tanulmányi vagy ügyességi vetélkedő legyen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehetne Tolmács múltjából, történelméből is egy vetélkedőt összeállítani. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Én az interneten utána néztem a Flórián család élettörténetének. Nagyon jónak tartom ezt az ötletet, és 
tisztelettel köszönjük a felajánlást is. Remélem, hogy április végéig nyélbe is tudjuk ütni ezt a dolgot. 
Szerintem vonjuk be a többi tolmácsi diákot is, bár ők már felső tagozatba Rétságra járnak. És bízzuk 
a tanítókra, hogy milyen feladatokat állítanak össze. 
 
Flórián Endre meghívott vendég 
Beszélgetésünk során végig arról volt szó, hogy a tolmácsi iskolának ajánljuk fel az összeget. Bennem 
ez maradt meg, ezért továbbra is azt szeretnénk kérni, hogy a helyben tanuló tanulók között kerüljön 
felosztásra. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tehát ez a felajánlás csak a tolmácsi iskolában tanuló tolmácsi diákokra vonatkozik. 
Visszatérve a határozati javaslathoz, a módosítás szerint úgy szólna a határozatunk, hogy: 
„díszsírhelyet biztosít Dr. Flórián Endre elhunyt tolmácsi születésű tudós és felmenői, a Flórián 
tanítók részére,” - ha ez így megfelel. 
 
Flórián Endre meghívott vendég 
Számomra tökéletes. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat  nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért az előterjesztett határozati javaslattal, illetve az imént felolvasott módosítási javaslattal, 
kérem, kézfeltartással szavazzon! 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

133/2009. (XI.20.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete a temetőkről és a 
temetkezési tevékenységről szóló 6/2002. (VII.19.) helyi rendelet 16.§-a 
alapján díszsírhelyet biztosít Dr. Flórián Endre elhunyt tolmácsi születésű 
tudós, és felmenői, a Flórián tanítók részére, akik Tolmács település, 
valamint a haza javára kiemelkedő tanítói, és tudományos tevékenységet 
fejtettek ki, mellyel hozzájárultak Tolmács község nevének öregbítéséhez. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
4. Napirend A képviselő-testület 2010. évi munkaterve 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az a javaslatom, hogy a falunap szervezését már márciusban el lehetne kezdeni tárgyalni. Az 
alpolgármester úr is küldött egy e-mailt, melyben kéri, hogy a testületi ülések – lehetőség szerint – 
továbbra is szerdai napokon legyenek megtartva. Nehéz ezt összehozni, hiszen a kedd, csütörtök az 
alpolgármester úrnak nem jó, a hétfő, szerda a jegyző asszonynak nem jó. Úgy gondolom, ez részlet 
kérdés, majd menet közben igyekszünk úgy alakítani, hogy lehetőleg mindenkinek jó legyen. A 
munkatervet el lehet fogadni.  Az üléseink időpontjában gyakran a határidők is meghatározóak. 
Van-e valakinek további javaslata? 
 
Hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
elfogadja a munkatervet azzal a módosítással, hogy a képviselő-testület lehetőség szerint általában 
szerdai napokon tartja az üléseit, és a márciusi ülésen már tárgyaljuk a falunap szervezését, kérem, 
kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

134/2009. (XI.20.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület 
előterjesztett 2010. évi munkatervet az alábbi kiegészítéssel elfogadja: 

− márciusi ülés napirendjei közé felvételre kerül a falunap 
előkészítése, rendezvények tervezete 

− a képviselő-testület üléseit általában szerdai napon 16.00 órai 
kezdettel tartja. 

 
Határidő: folyamatos 2010. december 31-ig 
Felelős:   polgármester 
 
 

 
5. Napirend Karácsonyi szaloncukor ajándékozás a lakosság részére (szóbeli előterjesztés) 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Már jó pár éve bevezette a képviselő-testület, hogy a településen lakó családok karácsony előtt 
szaloncukrot kapnak, mi is folytattuk ezt a hagyományt. A hétvégén lesz advent első vasárnapja, el 
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kell döntenünk, hogy az idén is megajándékozzuk-e a lakókat, vagy sem. Tudjátok, hogy anyagi 
segítséget nyújtottunk Topolcsik Imréné könyvének a kiadásához, azt is ki lehetne osztani karácsonyra 
a családoknak. Ezt eldönti a testület. Nekem az a javaslatom, hogy az idén még vegyünk szaloncukrot, 
lehet, hogy jövőre már nem telik rá. Bár nem egy nagy összeg, 100.000 Ft-ról van szó, a lakosság 
zöme megérdemli ezt a kis kedvességet. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Ez egy kedves gesztus az önkormányzattól. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Legyen családonként fél kiló szaloncukor. És a Manci néni könyvét hagyjuk meg? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Hagyjuk meg a könyvet az ide látogató vendégeknek.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha jól tudom, 300 db könyvről van szó. Olvastátok egyébként a könyvét? 
 
Hámori Imréné képviselő 
Persze, meg az újságunkba is szokott írni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem rossz írások vannak benne. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy a település lakosságát karácsony alkalmából ½-½ kg szaloncukorral ajándékozzuk 
meg, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

135/2009. (XI.20.) Képviselő – testületi határozat  
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 
polgármestert, hogy vásárolja meg a település lakosságának 
megajándékozásához (háztartásonként 0,5 kg szaloncukor) szükséges 
mennyiségű szaloncukrot, és gondoskodjon a település lakossága körében 
történő szétosztásról. 
 
Határidő: 2009. december 23. 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
6. Napirend  Telek visszavásárlás iránti kérelem 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Emlékeztek rá, hogy kaptunk egy kérelmet a Tolmács 432/4 helyrajzi számú beépítetlen telek 
ingatlan vonatkozásában, hogy a jelenlegi tulajdonos szeretné, ha az önkormányzat 
visszavásárolná tőle a telket, amire ő már beköttette a gázt. Kérte azt is, hogy térítsük meg a 
gáz bekötés költségét is. Annak idején a testület úgy döntött, hogy ha találunk rá vevőt, akkor 
visszavásároljuk, tárgyalunk róla. 
A héten felhívott a tulajdonos ügyvédje, érdeklődött, hogy van-e már az ügyben döntés, és azt 
a választ adtam neki, hogy ma tárgyaljuk. Ha úgy döntünk, hogy visszavásároljuk, a 
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szerződésünk értelmében 407.640 Ft-ot kell kifizetnünk érte, de dönthetünk úgy is, hogy 
értékesítse ő maga. Szerintem van annyi tartalékunk, hogy ezt a telket visszavásárolhatjuk, és 
utána mindenképen magasabb összegért tudnánk értékesíteni, hiszen a gáz már rajta van. 
 
Loksa János képviselő 
Biztos, hogy érdemes visszavásárolnunk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Természetesen olyan feltételekkel vásárolnánk vissza, ahogy a szerződésben van. 
 
Loksa János képviselő 
Így van, tartsuk meg a paramétereket. 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem volt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki 
egyetért azzal, hogy önkormányzat a szerződésben foglaltak szerint vásárolja vissza a Tolmács 432/4 
helyrajzi számú beépítetlen telket, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

136/2009. (XI.20.) képviselő-testületi határozat 
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolmács 432/4 
helyrajzi számú beépítetlen telek ingatlan vonatkozásában a 2002. 
december 1-jén kelt adásvételi szerződés 3. pontja alapján az 
adásvételi szerződést felbontja, tekintettel arra, hogy a vevő az 
adásvételi szerződésben vállalt beépítési kötelezettségének a megadott 
(és meghosszabbított) határidő alatt nem tett eleget, az ingatlan 
beépítését elmulasztotta. 
A képviselő-testület a Tolmács 432/4 helyrajzi számú beépítetlen 
telkek tekintetében vállalja az adásvételi szerződés 3. pontjában 
rögzített összeg, azaz a vételár évi 2%-kal csökkentett részének, azaz 
407.640 Ft vevő (jelenlegi tulajdonos) részére történő visszafizetését. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tolmács 
432/4 helyrajzi számú beépítetlen telek önkormányzati 
tulajdonjogának visszaszerzése (adásvételi szerződés felbontása) 
érdekben tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: 2010. március 31.  
Felelős:    polgármester 

 
 
 
7. Napirend  Egyebek  
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megadom a szót Dudás Gergely képviselő társunknak. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Megtekintettük a Nógrádmarcali hulladékkezelő központot, ami nagyon szép és nagyon jó. Az az egy 
nem tetszett, hogy a község lakosságára nézve éves szinten körülbelül 27.000 Ft kiadást jelent majd a 
szemétszállítási díj, melyben a rekultivációs díj, ártalmatlanítási díj is benne van. Volt egy illető, aki 
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felvetette, hogy nem mindegy, hányan laknak egy családban, sokan élnek egyedül, és valamilyen 
módon mérsékelni kellene ezt a kiadást. Az előadó elmondta, hogy kötelező a háztartási hulladék 
elszállítását hetente biztosítani. Egy négytagú családnál a heti egyszeri szállítás tényleg szükséges, de 
kéttagú családnál már nem, az egytagúnál pedig még kevesebb a hulladék. Valamilyen felmérést 
kellene készíteni a faluban, hogy megtudjuk, igénylik-e az emberek a heti rendszerességgel való 
szállítást, vagy elég lenne kéthetente. Én magam sem tudom elképzelni, hogy nekem – aki kéttagú 
családban élek – ugyan annyit kell fizetnem, mint egy négytagú családnak. Erre elmondta az előadó, 
hogy kisebb kukát kell rendelni. Mivel nem köbméterben történik a hulladék mérése, hanem 
kilogrammban, meg kell beszélni az emberekkel, hogy ne rakjanak a kukába falevelet, hamut stb. Ez a 
27.000 Ft-os éves díj óriási felháborodást fog kiváltani az emberekből. Meg kell próbálnunk valahogy 
mérsékelni ezt a díjat. Én tudom magamról, hogy egy hét alatt nem telik meg a kukám. A kétheti 
szállítás is megfelelő lenne, és csökkenne az éves díj. Itt nagyon sokan élnek apró nyugdíjból, amiből 
ezt nehéz lesz megfizetni. Valami megoldást kellene keresni. Az embereket meg kell tanítani újra 
komposztálni, hogy a növényi hulladékot ne a kukákba rakják, és ezáltal kevesebb súlyú hulladékot 
kelljen beszállítani.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezzel kapcsolatban már volt egy falugyűlés, amin mindössze 18 fő volt jelent. Ennek a 27-28 ezer Ft-
nak – még nem tudják pontosan, mennyi lesz – a 70%-át az ártalmatlanítás teszi ki, és csak 30 %-a a 
hulladékszállítás és -begyűjtés költsége. Nógrádmarcalban azt is elmondták, hogy hetente kötelező 
elszállítani a hulladékot, és ezt az összeget ki kell fizetned akkor is, ha heti rendszerességgel nem 
rakod ki a kukádat. Úgy lehet költséget csökkenteni, ha valaki bevállalja a komposztálást, illetve ez 
mellett még ott lesz a szelektív hulladékgyűjtés lehetősége, és a veszélyes hulladék gyűjtést is 
biztosítani fogják. Ha Te mondjuk az 50 literes kukát kéred, ezáltal személy szerint neked csökkeni 
fog a szemétszállítási költséged, de a 70 % alapdíjat akkor is fizetni kell. 2000. évben csatlakozott az 
önkormányzat ehhez a 106 önkormányzatot magába foglaló hulladékgazdálkodási társuláshoz, most 
2009. van. Ez a társulás nem profitérdekelt, hiszen 100 %-ban önkormányzati társulás, tehát nonprofit 
szervezet, mi vagyunk saját magunk főnökei. Külföldi befektetők is érdeklődtek, akkor viszont 56.000 
Ft-ba került volna éves szinten a hulladékkezelés és szállítás, így, hogy az önkormányzatok 
összefogtak és pályáztunk, így lesz kevesebb a költség. Én értem, hogy sok lesz ez a 27-28 ezer forint 
– nekem is sok - de ha belegondolunk abba, hogy eddig milyen autóval szállították el a hulladékot – 
kifolyt alul a lé, stb. - most viszont egy színvonalasabb szolgáltatást kapunk, modern gépparkkal. 
Csatlakoztunk a közös közbeszerzési szállító kiválasztásához. Ha nem csatlakoztunk volna, jövőre 
nekünk külön közbeszerzést kellett volna kiírni és lefolytatni. Valószínű, hogy a közösen kiírt 
közbeszerzés révén kedvezőbb pozícióba kerül a Társulás, és kedvezőbb árat tud elérni, mintha az 
önkormányzatok külön-külön szerveznék a szállítást. 
Elmondták azt is, hogy az lenne az igazságos megoldás – évek múlva talán megvalósulhat - hogy 
minden család kukáját lemérik a hulladékszállító autón, és ez alapján fizetjük majd a szemétszállítási 
díjat. Ausztriában ez már így működik. Nekünk pedig jó ez a társulás, újrahasznosíthatjuk a 
hulladékot, és az a véleményem, hogy minél többen vagyunk egy társulásban, annál olcsóbbá tudjuk 
tenni a költségeket. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Havi bontásban ez mennyi kiadás jelent? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Durván kétezer forintot, és az a terv, hogy havonta fognak számlázni. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Én még mindig azt próbálom kihozni, hogy hogyan lehetne a költségeket csökkenteni. Tudom, hogy 
vannak olyan mérlegek, melyeket kukás autóra lehet szerelni, hitelesek, és remélem, hogy bevezethető 
és kivitelezhető lesz egy idő után, hogy valóban a szemét mennyisége után fizethessünk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jelenleg nem találnak olyan szállítót, aki most be fog ruházni erre több millió forintot. 
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Dudás Gergely képviselő 
Jó. Én most tudomásul veszem, amit mondtatok, de utána fogok járni, hogy van-e olcsóbb megoldás. 
 
Féjáné Záhorszki Mária képviselő 
De ha kevesebb a szemét, csak kevesebbet kell fizetni, nem? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
El kell jönni Nógrádmarcalba megnézni a telepet, meghallgatni az előadást, és tisztán fogtok látni! 
 
Dudás Gergely képviselő 
Én ott voltam, láttam, hogyan szelektálják, hasznosítják újra a hulladékot, és ez költségekkel jár, ezzel 
tisztában vagyok. Én magamtól mondhatom, hogy nekem csak kéthetente vigyék el a szemetemet! 
 
Torma Andrea körjegyző 
Nem lehet ezt mondani, ez kötelező szolgáltatás, heti egy alkalommal. 
 
Flórián Endre meghívott vendég szót kért, a polgármester a szót megadta. 
 
Flórián Endre meghívott vendég 
Hallgatom a véleményeket, és el szeretném mondani, hogy én Budapesten élek, tudom, hogy ott, 
amikor a konténereket ürítik, milyen szagok vannak, és higiéniailag sem mindegy, hogy milyen 
időközönként van ürítve. A másik dolog az, hogy nekem is van némi közöm a hulladékkezeléshez, én 
többek között hulladékkal is foglalkozom, és a kilencvenes években voltam kinn Ausztriába, ezért az a 
véleményem, hogy a 70% fenntartási költség szerintem magas. Pesten a kuka nagysága alapján 
fizetjük a díjat. 
Viszont ha ebben benne van a szelektív hulladékgyűjtés is és a veszélyes hulladék gyűjtés is, akkor 
már nem sokallom. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Itt is a kuka mérete alapján fognak fizetni, csak van egy alapdíj. 
 
Flórián Endre meghívott vendég 
Nálunk viszont nincs alapdíj, és majdnem 10.000 Ft-ot fizetünk kukánként, amit egy héten kétszer 
visznek el. Ebben az összegben mindenféle díj benne van, és nem függvényve, hogy melyik 
háztartásban hányan laknak. Tudom, igazságtalan, de nem lehet igazságosan elosztani. 
 
Loksa János képviselő 
Lehet, hogy ha mindenki kisebb kukát kér, több lesz az illegálisan lepakolt szemét a környezetünkben. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt az évi díjat nem a polgármesterek döntötték el, ezt hozták ki a számok. Tudjuk mi is, hogy a 
lakosság tűrőképessége véges, de ennyi a költség. Azon vagyunk, hogy kevesebb legyen ez a díj, azért 
fogott össze 50 település, és közösen választunk szállítót, közösen pályáztatjuk meg a szállítást. 
Természetes, hogy a legolcsóbb pályázót fogjuk választani. Még azzal tudunk a lakosságon segíteni, 
hogy a kommunális adót felére csökkentjük, de abból is fedezni kellene a köztisztasági és egyéb 
települési kiadásokat. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Akkor is azt mondom, hogy sokat élnek harmincegynéhány-ezer forintos nyugdíjból, és nem fogják 
tudni fizetni ezt a díjat. Itt egy idő után csőd lesz! Jövőre nem jobban, hanem rosszabbul fogunk élni. 
Ezt csak úgy felvetettem az én szemszögemből. Én a lelkiismeretem szerint megpróbáltam azt, hogy 
bármilyen úton-módon, ha csak egy kicsit lehet lefaragni a díjból, akkor tegyük meg. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megmondták a társuláson, hogy csak a komposztálás bevállalásával lehet lefaragni az összegből. Azt 
is elmondtam, hogy önkormányzati társulásról van szó. 
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Torma Andrea körjegyző 
Esetleg azon el lehet gondolkodni, hogy a képviselő-testület a költségvetésében létrehoz egy olyan 
keretet vagy egy olyan forrást, amit arra használ fel, hogy rendeleti szinten valamilyen 
díjkedvezményt biztosít a rászorulóknak, tehát meghatároz olyan feltételeket, hogy mely esetekben jár 
a díjkedvezmény. A lakosoknak a társulás által megállapított díjat kell fizetni, aminek a mértéke attól 
függ, hogy ki mekkora kuka méretre köti a szerződést. Mondjuk X családnak a szerződése szerint évi 
15.000 Ft-ot kell fizetni, de beadhat egy kérelmet a képviselő-testület felé, és ha megfelel a 
rendeletben meghatározott feltételeknek, a díjának egy részét az önkormányzat „átvállalja”. Ez így 
megoldható, gyakorlatilag az átmeneti segélyhez hasonló támogatás lenne. Ezzel biztosítható, hogy aki 
szociálisan rászorult, az kapjon valamilyen segítséget az önkormányzattól. Egy példa: a képviselő-
testület rendeletben kimondja, hogy annak a családnak, ahol az egy főre jutó jövedelem nem éri el 
mondjuk a nyugdíjminimum 50%-át, a szemét-díj x %-át átvállalja az önkormányzat. Ez egy 
lehetőség. A szociálisan rászoruló rétegnek ilyen módon lehet segítséget adni. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Valamit tennünk kell! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért tudjuk, hogy vannak olyan családok, akik hivatalos keresetként mondjuk 35.000 Ft-ot mutatnak 
fel, de valójában sokkal több jövedelemmel rendelkeznek, feketén járnak dolgozni, és az ilyenek is ki 
fogják használni ezt a lehetőséget. Értem én, hogy mi van, és ez a hulladékkezelési és szállítási díj 
minden ülésen felvetődik, de tudomásul kell venni, hogy nem tudjuk lecsökkenteni az árat. A 
társulásban osztottak, szoroztak, a költségek alapján ennyi jött ki. 
 
Loksa János képviselő 
Azért egy szakembertől meg lehetne kérdezni, hogy reális-e ez az összeg. Kicsit én is sokallom. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én is tudom, hogy első hallásra sok ez a díj, hiszen a felét nem keressük, mint nyugaton, de havi vagy 
heti lebontásban nézve már jobban hangzik. Heti négyszáz forintért elviszik a szemetet, és megfelelő 
módon kezelik, feldolgozzák. Ha így nézem, akkor már nem nagy összeg. 
 
Dudás Gergely képviselő 
Ez az összeg nem Magyarországhoz van kitalálva. Nem magam miatt aggódom, én ’hál istennek ki 
fogom tudni fizetni, bár a megélhetéshez kevés, az éhenhaláshoz sok a nyugdíjam.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha nem csatlakoztunk volna a Társuláshoz, és minden maradna úgy, mint most, akkor sem volna 
olcsóbb, mert nem tudjuk máshová vinni a hulladékot, csak Nógrádmarcalba, de lehet, hogy oda 
ezeket az autókat, amik most hordják a szemetet, már be sem engedik oda. Tudjátok, milyen autói 
vannak a vállalkozónak. Higgyétek el, hogy a társulás a jövő útja, nem tehetünk mást! 
 
További hozzászólás, kérdés, észrevétel, vélemény nem volt. 
 
További napirendi pont és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a napirendek tárgyalását zárt 
ülésen folytatta. 
 

K.m.f. 
 

 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 Hámori Imréné Loksa János 
 képviselő  képviselő 


