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Tolmács Község Falugyűlés - Közmeghallgatás 
 

1/2011. számú 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 

 
Készült: 2011. december 15-én 17.00 órai kezdettel megtartott falugyűlés és közmeghallgatáson 

Helye: Közösségi ház Tolmács, Béke tér 13. 

Jelen vannak: 
 Hajnis Ferenc  polgármester 
 Dudás Gergely  alpolgármester 
 Csehek József  képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina  képviselő 
 Hámori Imréné  képviselő 
 Torma Andrea  körjegyző 
 
Lakosság részéről:  a jelenléti íven szereplő 19 fő 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszöntök minden jelenlévőt! Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így a falgyűlés és 
közmeghallgatás határozat képes, és megnyitom. 
A napirendek az alábbiak szerint alakulnak: közérdekű meghallgatást tartunk, várjuk Önök részéről a kérdéseket, 
észrevételeket. Én pedig beszámolok az elmúlt egy év történéseiről, hogy mit teljesített a képviselő-testület. A 
beszámolóm után várom a kérdéseiket. 
Ennek az évnek nagyon spórolósan indultunk neki. Januárban azzal kezdtük, hogy a szemétszállítási díj drasztikusan 
megemelkedett, mert szolgáltató-váltás történt. Ez mindenkit érintett, mindenki a saját bőrén érezte. Hogy a képviselő-
testület miért vállal be egy ilyen nehéz döntést, ennek magyarázat már nagyon sokszor elhangzott, de röviden 
összefoglalva: az önkormányzatok társulása által megalakult az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladék és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, melyen belül a Zöld Híd Kft. foglalkozik a hulladékszállítással 
és -kezeléssel. A hulladékkezelés az Uniós előírásoknak megfelelően történik. Azért választottuk ezt a megoldást, mert 
a környezettudatosság ezt kívánja meg. Biztosak lehetünk abban, hogy a szemetünk oda kerül, ahová kell, és 
megfelelően kezelik. Tehát nem az erdő széleken köt ki, és nem olyan hulladéklerakóba kerül, ahol elföldelik. Mindenki 
tapasztalta, hogy ez bizonyos díjnövekedést eredményezett. Tolmácson eddig nem volt szemétszállítási díj, csak 
kommunális adó, és abból fedeztük a szemétszállítási díjat egészen addig, amíg meg nem szűnt a bánki szeméttelep, és 
onnantól fogva kénytelenek voltunk bevezetni ezt a díjat. Emlékeznek rá, hogy már tavaly is elég magas volt a 
kommunális adó – mindenki tudja, hogy 16.000 Ft-ra volt kénytelen emelni a képviselő-testület. Ebből már akkor sem 
tudtuk fedezni a szemétszállítási díjat, még az önkormányzat tette hozzá a különbözetet, és így tudtuk Nógrádmarcalba 
vitetni. Az idén, hogy beindult a Zöld Híd program, levittük a kommunális adót 4 és 5 ezer Ft-ra, így próbáltunk 
segíteni a lakosságnak. 
A második nehéz lépés a konyha megszüntetése volt, melyet elég kemény viták előztek meg. Ezt szintén spórolás miatt 
kellett meglépnünk. El kellett döntenünk, hogy évi 10 millió forintot megér-e nekünk, hogy 60 főre helyben főzzünk, és 
ebben már benne vannak a gyermekek is. Idézőjelben mondom, hogy ezért dobtunk ki 10 millió forintot évente a közös 
költségvetésből. Döntöttünk, és már beszállítóval oldjuk meg az étkeztetést. Sajnos ez azzal járt, hogy a konyhai 
alkalmazottaknak – egy kivételével - fel kellett, hogy mondjunk. A három főből az egyiknek sikerül nyugdíjaztatnia 
magát, a másik elhelyezkedett, a harmadik sajnos munkanélküli, de amint januárban kapunk anyagi keretet 
közmunkára, szeretném Őt foglalkoztatni. 
Bizonyára tapasztalták, hogy ebben az évben sok mindenre pályáztunk, és nyertünk is pályázati támogatásokat. Ezeket a 
pályázatok általában előre kellett finanszíroznunk. Elmondhatom, hogy nagyon féltünk ettől az évtől, hogy mi lesz a 
költségvetésünkkel, de a mai nappal – nem is tudják még a képviselők sem -  hogy ennek az intézménynek, épületnek a 
végelszámolását megkaptuk, megérkezett az összeg a számlánkra. Sikeresen el tudtunk számolni az IKSZT 
beruházásunkkal. A képviselő-testület ebben az évben 80 millió forintot fordított beruházásra. A környéken nincs még 
egy település, amely annyit fordított volna fejlesztésre, mint amennyi az éves költségvetése. Nekünk ez sikerült. Az 
IKSZT épület felújítása 50 millió forintba került. Látják, hogy a faluház és az IKSZT épület tetejére napelemek vannak 
felszerelve. Azok elektromos áramot termelnek, az került 14 millió forintba. A plébánia felújítása is 14 millió forint 
volt, illetve a plébánia előtti járda és díszkert 2,5 millió forintba került. Igaz a felújításokba bevontuk az egyházat és az 
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alapítványunkat is. Most már egy kicsit megnyugodtam én is, mert azt gondolom, hogy 33 millió forintos hitelt 
felvenni, és utána azért izgulni, hogy a pályázott összeg megjön-e a számlánkra, nem volt könnyű dolog. Hogy mindent 
rendben találtak, az köszönhető a kivitelezőnek, hiszen tényleg mindent pontosan a tervek szerint készítettek el. Ha nem 
jött volna meg a pénz, a falu csődbe jut, de szerencsére ma megérkezett. 
A napelemek működnek, termelik az áramot, majd meglátjuk, mennyit tudunk rajta spórolni, bár már most napközben 
nem forognak a villanyórák. 
Szerencsére a falunapot és az idősek napját is meg tudtuk tartani, a civil szervezeteket tudtuk támogatni, és bátran ki 
merem jelenteni, hogy pozitív összeggel zárjuk az idei költségvetést. Nem tudom megmondani a pontos összeget, de 
körülbelül 5 millió forinttal. Sok település van olyan helyzetben, hogy béreket és rezsit nem tudnak fizetni a IV. 
negyedévben. Tehát mi nem panaszkodhatunk. Nem tudjuk még pontosan, hogy jövőre a kormányunk mit fog kitalálni 
részünkre, de az a lényeg, hogy nem mínusszal indulunk az új évnek. 
 
Dudás Gergelyné, Tolmácsi út 69. sz. alatti lakos 
A szemétszállítással kapcsolatban volna kérdésem. Egy évvel ezelőtt azt mondta a Zöld Híd Kft. igazgatója, hogy egy 
év elteltével fogják tudni megmondani, hogy mi lesz a reális szemétszállítási díj. Várható, hogy ezt megnézik és 
kedvezőbb lesz a díj? 
Még annyit szeretnék mondani, hogy dicséretes, hogy ilyen jól áll a falu költségvetése, és ezért a jegyzőt is és a 
polgármestert is meg kell dicsérni, hogy így vigyáztak a pénzre. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igyekszem minden olyan ülésen részt venni, ami a szemétszállítással kapcsolatos. Nálunk a szemétszállítást a Zöld Híd 
Kft. végzi. A Zöld Híd Kft. 106 települést foglal magába. Amióta polgármester vagyok, minden közgyűlésen részt 
vettem. A társulás 2004-ben alakult, és azóta azt próbálják szajkózni a polgármestereknek, hogy ez a szemétszállítás 
mennyibe fog kerülni, ha beindul a projekt. Évi 38.000 Ft-ban állapodtak meg. Próbálták kiszámolni, hogy mik az uniós 
elvárások. Amikor oda jutott a dolog, hogy most már be kell vezetni a díjat, akkor kezdtek el gondolkodni a 
polgármesterek, hogy ez az éves díj nagyon magas. Azt is javasolták nekünk, hogy próbáljunk meg már előbb 
kommunális adót emelni, hogy ne az legyen, hogy egyszerre kell majd nagyon magas díjat fizetni. Tehát, hogy 
fokozatosan legyen az emelés, ne hirtelen terheljük meg vele a lakosságot. Addig alkudoztunk, amíg a 38.000 Ft-ot le 
tudtuk szorítani 24.000 Ft éves díjra, de ezt is úgy, hogy ez már a végső határ volt. Nekik az unió előírja, hogy a telepen 
lévő gépekre amortizációt kell, hogy képezzenek, illetve 30 éves utógondozásra tartalékolni kell. Tehát innentől kezdve 
30 évig tudjuk oda behordani a szemetet, és a bezárás után még 30 évre meg van alapozva az új szeméttárolónak a 
felépítése. Egyes polgármesterek nem emeltek díjat, és amikor beindult a Zöld Híd Kft., akkor kaptak észbe, hogy 
magas lesz a szemétszállítás díja. Most vezetik be a 28.000 Ft-os szemétszállítási díjat egy összegben a lakosság 
nyakába. Visszatérve a konkrét kérdésre. Most érkezett el az az időpont, amikor a Zöld Híd Régió Kft-nek volt már egy 
éves tapasztalata, és el tudják dönteni, hogy lesz-e díjemelkedés, vagy növekedés. Mitől függ ez? Attól függ, hogy ez a 
106 település – amit egyébként minden település vállalt -  mind a Zöld Híd Kft-vel szállíttatja és kezelteti a szemetét. 
Jelenleg a 106 település 60%-a szállíttatja velük, tehát a 40%-nak a szemete valahol máshol köt ki. Akik maszekkal 
szállíttatják a szemetüket, az még olcsóbb, mert valahol Budapest környékén van még egy szeméttelep, ahol olcsóbban 
elhelyezhetik a szemetet. Ez a nagy beruházás uniós támogatásból valósult meg, és ha nem tudjuk ezt a nagy 
komplexumot működtetni, még vissza is fizettethetik velünk. Most próbáljuk meggyőzni a 40%-ot is, hogy ők is ide 
szállíttassák a szemetüket, nehogy vissza kelljen fizetni a támogatást. Annak idején minden település képviselő-testülete 
bevállalta ezt, csak mégis kibúvókat keresnek. Így, hogy csak 60% viszi be a szemetet, olcsóbb nem lesz a 
szemétszállítási díj, hanem várhatóan 5,5%-os emelés lesz. Sajnos ezt a nem beszállító településeknek köszönhetjük. A 
kormány megalakított egy országos hulladékkezelési ügynökséget, és várhatóan 2012. márciusától kiveszik az 
önkormányzati feladatok közül a hulladékgazdálkodást, vagyis nem lesz kötelező önkormányzati feladat, és 2012. 
márciusától mindenhol – az ország egész területén – egységes szemétszállítási díj lesz. Teljesen mindegy, hogy hova 
fogja hordani a szemetet. Félő az, hogy ez az összeg esetleg még a mostanitól is drágább lesz.  
 
Dudás Gergelyné, Tolmácsi út 69. sz. alatti lakos 
Nem lehet kötelezni a nem oda szállító községeket? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De lehet. Elindult most egy jogi folyamat a hulladékgazdálkodási társuláson belül. Azok a rendes települések, akik oda 
szállítanak, próbálunk azzal érvelni, hogy legyen jogi útja annak, hogy mindenki oda szállítsa. Egyébként most már 
minden település kezdi érezni, hogy annak idején elcseszte. Van olyan település, akinek a saját költségvetéséből kell 
megfizetni 1,2 millió forintot a Zöld Híd felé. Akkor lenne olcsóbb a szemétszállítási díjunk, ha mind a 106 település 
oda szállítana. 
 
Dudás Gergelyné, Tolmácsi út 69. sz. alatti lakos 
Köszönöm! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
A csatornázással és szennyvízzel kapcsolatban elmondom, hogy sajnos elindult Tolmácson egy olyan tendencia, hogy 
kezdik felmondani az LTP szerződéseket, amit a szennyvízberuházásra kötöttünk 2007-ben. Ez nagy hiba! Ne tegyék! 
Valószínűleg 2013-ig nem lesz csatornázásra kiírva pályázat, ugyanis az Uniónak 2013-ig van költségvetése, az új 
költségvetés 2014-től lesz, de még ebben az évben is lehetőségünk lett volna pályázni az un. HUSK pályázaton belül. 
Ez egy határon átnyúló együttműködés lett volna, egy közös pályázati lehetőség. A lényeg az volt, hogy kellett keresni 
szlovák oldalon egy olyan települést, akinek még nem megoldott a szennyvízelvezetése. Én kerestem is egy szlovák 
települést, az ottani polgármesterrel megbeszéltük, hogy indulunk ebbe a programba. Nagyon szépen indult a dolog, 
együtt el is mentünk Salgótarjánba a pályázatírókhoz, mindent megbeszéltünk, lebeszéltünk. 95 %-os támogatottságú 
pályázat lett volna. Megbeszéltük, hogy mindenki megcsináltatja a terveket. A pályázatíróknak hétfőig kellett volna 
visszajeleznünk, hogy minden rendben van-e. Részünkről rendben volt a dolog, mert megvannak a terveink, vártam a  
szlovák kollegám hívását, ami nem jött. Többször próbáltam hívni, de nem vette fel a telefont. Szombaton beültem az 
autómba és átmentem hozzá Szlovákiába. Nem messze van a határtól a település. A házánál megálltam, bekopogtam, 
csengettem, de nem nyitottak ajtót. Magyarul: ebben az évben elúszott a szennyvizünk ezen a polgármester kollegán. 
Azóta még azt sem tette meg, hogy felhívott volna, és elnézést kér. Az lett volna az egyenes dolog, ha rögtön az elején 
azt mondja, hogy ne is próbálkozzunk, mert Ő ezt nem tudja teljesíteni! De nem ezt tette! Hitegetett, én meg beleéltem 
magam, és sokat dolgoztunk rajta.  
Az LTP-re visszatérve: nem jó, ha abbahagyják a fizetését az emberek, mert 2014-ben várhatóan lesz kiírva pályázat, 
mert az Unió ki fogja írni. Akik nem fizetik, azoknak vagy készpénzben egy összegben kell befizetni a hozzájárulást, 
vagy hitelt kell felvenni. Az LTP azért jó, mert ha véletlenül nem jön össze a szennyvíz beruházás, akkor mindenki a 
saját házának felújítására használhatja fel az összeget. Az a havi 2.000 Ft, azt gondolom, hogy nem egy nagy összeg.  
 
Dávid Jánosné Csokonai u. 4. sz. alatti lakos 
Elég lesz a szennyvízberuházásra az a pénz, amit majd befizetünk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Elég lesz, legalábbis bízunk benne. A szennyvíz beruházásunk most 400 millió forintból lett volna meg, és ennek az 
5%-át kellett volna nekünk állni. Azért kell fizetni az LTP-t, mert az képezi az önerőt. Ha most sokan lemondják, akkor 
csökken az önerőnk. Mi egy összegben fogjuk tőlük kérni, nem tudom, hogy hogyan fogják megoldani ezek az 
emberek, de ha kell, még a házukra is ráterheljük. 
 
Dávid Jánosné Csokonai u. 4. sz. alatti lakos 
Hol tart a tolmácsi tó ügye? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
2014-ig nem lesz belőle semmi, ugyanis az új kormány az árvízvédelmet a Tisza és a Sajó környékére összpontosítja. 
Ezért nem is próbálkozom a tolmácsi víztározóval. Egyébként beadtunk egy pályázatot az elvi építési tervek 
elkészítésére, egy Balassagyarmati cég fogja csinálni, és az is meglesz. Ha lesz is a tározóból valami, nagyon sok 
munkával fog járni, mert rengeteg földtulajdonos van az érintett területen. Ha jól emlékszem, 56 tulajdonos van, már én 
egyszer elkezdtem 2007-ben a tulajdonosok felkeresését, és 38 emberrel aláírattam a hozzájárulást, csak elakadtam, 
mert voltak olyan tulajdonosok, akik már rég meghaltak. Hagyatéki eljárásokat kellett lefolytatni, de van, aki nem 
csináltatta meg. Tehát egyelőre tolmácsi tó még nem lesz, de nem adjuk fel a reményt.  
Lassan már 3-4 éve folyik a kastély perünk. Az elődeink megvették, csak a birtokba adás nem történt meg. Közben a 
csődeljáró cég gondolt egyet és semmisé vette a per eredményét, és meghirdette eladásra. Ezt mi megtámadtuk, és 
augusztusban a Legfelsőbb Bíróság nekünk ítélte. Nem rég ki is fizettük a kastély vételárát, 2,8 millió forintot, és jelen 
pillanatban arra várunk, hogy a birtokba adást a bíróság jóváhagyja. Ez körülbelül február környékén fog megvalósulni. 
Tehát a kastély a miénk, kifizettük, már csak birtokba kell vennünk. Hogy mi lesz vele ez után, azt még nem tudjuk. 
 
Dudás Gergelyné, Tolmácsi út 69. sz. alatti lakos 
Köteleznek majd rá, hogy csináltassuk meg? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt gondolom, hogy rögtön el kellene, hogy adjuk, ha volna rá vevő. Bárki, aki megveszi, innen el nem tudja vinni, az 
biztos. Kötelezze Őt a műemlékvédelmi hivatal, mert az biztos, hogy minket is kötelezne az állagmegóvásra. Most már, 
hogy a miénk, le kell, hogy zárjuk a területet, és táblákat fogunk kirakni. 
 
Tálas István, Tolmácsi út 5. sz. alatti lakos 
Én a Sportegyesület pénztárosától szeretném megkérdezni, hogy hogy áll az SE kasszája? Mennyi pénzt kaptak a 
sportolók?  
A kastéllyal kapcsolatban: szerintem is el kellene adni, mert csak egy nagy kolonc lesz az önkormányzat nyakán. 
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Csehek József képviselő, Tolmács Sportegyesület  pénztárosa 
Az önkormányzattól 100.000 Ft-ot kaptunk, a jegyekből származó bevétel 42.000 Ft volt, az SE elnök szedte össze a 
tagdíjat – ezt nem tudom, hogy pontosan mennyi volt - jelen pillanatban huszon-valamennyi ezer van még a kasszában. 
 
Tálas István, Tolmácsi út 5. sz. alatti lakos 
Nehogy az legyen, hogy tavasszal, induláskor nincs pénz! 
 
Csehek József képviselő, SE pénztáros 
Tavasszal új költségvetés lesz. És még az Alapítvány is támogatta a sportot 60.000 Ft-tal 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A következő a helyzet: minden civil szervezet kap az önkormányzattól támogatást, és a sportegyesület kapta a 
legtöbbet, igaz, lehet, hogy a legtöbb kiadása is neki van. Megkapták a 100.000 Ft-ot, beszedték a tagdíjat, sőt még a 
pártoló tagok is támogatják őket anyagilag, tehát van pénz. Ami újdonság: eddig a bírókat ki kellett fizetni, most ezt a 
pénzt az MLSZ visszautalja a számlájukra. Tehát olyan 50-60 ezer Ft-ot kapnak vissza. 
Most elmondanám a jövő évi koncepciónkat. Azokat a pénzeket, amiket eddig is adtunk a civil szervezeteknek, jövőre 
is odaadjuk. Tehát a sportnak lesz ismét 100.000 Ft-ja, amit az önkormányzat ad.  
 
Tálas István, Tolmácsi út 5. sz. alatti lakos 
Ehhez csak annyit tudok szólni, hogy az évi 100.000 Ft kevés a sportnak. Minden költséget a saját pénzükből állnak, 
gondolok itt a csuka vásárlásra, saját autóval utaznak a meccsekre, kivéve a buszos szállítást. Kevés a 100.000 Ft. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tudunk többet adni! 
 
Porubszki Roland, Béke u. 19. sz. alatti lakos 
A pályát is az önkormányzat nyírja, és tartja rendben, Pista bácsi! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A sportolók kapják tőlünk a legtöbb támogatást.  
 
Tálas István, Tolmácsi út 5. sz. alatti lakos 
Nem, biztos, hogy nem! Nekem nem ezt mondták a focisták. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Elmondom, hogy a civil egyesületek mennyit kaptak. A sport kapott 100.000 Ft-ot, a nyugdíjas klub 50.000 Ft-ot, a 
polgárőrség 50.000 Ft-ot, és az idén kapott először támogatás a népdalkör és a néptáncosok 50-50 ezer Ft támogatást. 
 
Tálas István, Tolmácsi út 5. sz. alatti lakos 
Akkor nekem nem mondtak igazat!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A 100.000 Ft-os támogatás mellett mindig viszi a sportolókat az önkormányzat busza, és mi nyírjuk a pályán a füvet. 
Benzin, busz, fűnyíró, és emberi munkaerő. Én azt gondolom, hogy ez nem kevés! 
 
Tálas István, Tolmácsi út 5. sz. alatti lakos 
Az előző polgármester idejében mi, sportolók, kaptunk egy nagy támogatást, ami nem lett elosztva. A pálya felújítása 
sem úgy sikerült, ahogy kellett volna! Sokkal rosszabb a pályánk, mint azelőtt, ezt még a vendégcsapatok is elmondták! 
Leszedték a pályáról a termőföldet, és arról volt szó, hogy visszahoznak rá valamennyit, és ez nem történt meg! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt én megértem! Ebbe a helyzetbe én csak belecseppentem 2006-ban, nekem kellett elszámolnom ezzel a pénzzel, de a 
munkálatok addigra már befejeződtek.  
 
Dudás Gergely Arany J. u. 4. sz. alatti lakos 
A sporton a labdarúgást értitek? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Csak azoknak a csoportoknak adunk támogatás, akik hivatalosan be vannak jelentkezve, és jól működnek. De jó a 
kérdés, mert ha lenne egy kézilabda csapat Tolmácson, nekik is illene adni támogatást.  
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Vagy a röplabdásoknak. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. A röpiseket a homok megvásárlásával szoktuk támogatni. 
 
Torma Andrea körjegyző 
Az is egy megoldás lehet, hogy a bejegyzett Tolmács Sportegyesületen belül létre lehet hozni egy röplabda 
szakosztályt, és akkor már Őket is lehet támogatni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Akkor a focistáknak csökkenne a támogatása.  
 
Tálas István, Tolmácsi út 5. sz. alatti lakos 
Rétságon több szakosztály van, be vannak jelentve, és attól kezdve Ők több támogatást kapnak. Háromszor annyit 
kapnak, mint a mi csapatunk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ne felejtsd el, hogy Rétság megteheti! Rétság 160 millió forintos hiánnyal küzd, viszont van neki ipari parkja, ami által 
éves szinten 250 millió forint adóbevétele van. A mi iparűzési adóbevételünk 7-7,5 millió forint. 
 
Tálas István, Tolmácsi út 5. sz. alatti lakos 
Ott többet tudnak adni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Lélekszámban is pont a háromszorosa! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nekünk elég lenne egy üzem onnan! 
 
Tálas István, Tolmácsi út 5. sz. alatti lakos 
Azok a földek régen tolmácsi emberek tulajdonában voltak! Nem is értem, hogy hogyan lett az Rétság területe! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azért örülök annak, hogy ez az új gyár itt épülne fel a településünkön. A cég már jogerős építési engedéllyel 
rendelkezik, és benyújtották a pályázatot ipartelepítésre. Én bízom benne, és Ők is azt szeretnék, hogy jövő év őszén 
már el is tudnják kezdeni az építkezést. Harcoltunk azért, hogy ide települjenek. Ide kellett Őket csábítani. 
 
Tálas István, Tolmácsi út 5. sz. alatti lakos 
Dicséretes az, hogy ilyen kis község, mint Tolmács, sokkal többet építkezett két vagy három év alatt, mint a 
környezetünkben lévő települések. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönjük szépen! Ez jólesik! 2006-ban, amikor megalakult az új képviselő-testület, és megválasztottak 
polgármesternek, azzal kezdtük, hogy tiszteletdíjas polgármesterként látom el a feladatomat, és csökkentettük a 
képviselői tiszteletdíjakat. Utána pedig körjegyzőséget alapítottunk, mert ezzel is tudtunk spórolni. Iskolát, óvodát úgy 
átszervezni, hogy azért helyben maradjon minden, és kevesebb költségünk legyen. A főzőkonyha megszűntetése szintén 
ezt szolgálta. Ez nem kevés munkával járt! 
 
Tálas István, Tolmácsi út 5. sz. alatti lakos 
Jobbak vagytok, mint az országgyűlési képviselők! Sokkal jobbak! Azok pénzt kérnek, hogy elutazzanak a szomszéd 
községbe. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem beszélve arról, hogy sajnos tudok olyan települést, ahol nem tudnak bért fizetni szeptember óta! Amikor 
összefutok polgármester kollegákkal, mindegyik azon panaszkodik, hogy hány milliós hiányuk van. Nekünk még nem 
kellett működési hitelt felvennünk. Fejlesztésre vettünk fel hitelt, de működési hitelt, hogy ki tudjuk fizetni a rezsit és a 



Falugyűlés - közmeghallgatás  1/2011.(XII.15.) jegyzőkönyve 
 

 6

béreket, nem vettünk fel. Ezt a takarékos gazdálkodást az intézményeknek is köszönhetjük! Bizony ki volt adva az 
intézményeknek, hogy csak úgy vehetnek valamit, ha én engedélyezem és látom a számlát. Volt úgy, hogy most nem 
Domestost veszünk, hanem hypót, mert az olcsóbb. Nem tudtunk mást csinálni, de most itt az eredménye! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Szerencsére vannak támogatóink is! 
 
Dudás Gergelyné Tolmácsi út 69. sz. alatti lakos 
Az intézményi ablakcsere meglátszik a gázszámlán? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A gázszámlára még nem igazán tudom megmondatni. Három hete kaptunk egy szép gázszámlát, mentem is az iskolába 
megnézni, hogy hány fok van! Aztán rájöttem, hogy az iskolának nagy a belmagassága, nem véletlenül nagy a 
fogyasztás is. Meg volt a ¾ éves beszámoló, és abban is olyan adatok szerepelnek, hogy azt kell mondjam, hogy 
tudtunk spórolni a gázfogyasztáson is, annak ellenére, hogy az energia árak nem lefelé, hanem fölfelé mentek. Mondjuk 
az intézmény épületére ráférne egy külső szigetelés és egy tetőszigetelés is, és akkor tényleg tudnánk spórolni, csak 
hátha jön egy vevő a kastélyra, és lehet, hogy azt mondja, hogy neki kell az az épület is. Sose lehet tudni! Van telkünk, 
építsen nekünk helyette egy újat. A lényeg az, hogy továbbra is a koncepciónk, hogy az óvoda és az iskola Tolmácson 
maradjon! Jövőre 10 gyermek fog Tolmácson születni! Az iskolákat jövőre a kormány állami kézbe veszi. Nem tudjuk, 
hogy mi lesz, de én úgy tudom, hogy a kistelepüléseken az alsó tagozatot nem szüntetik meg. Bízunk benne, hogy 
marad. Sajnálom, hogy nem jött össze a katolikus iskola, mert akkor biztos lett volna, hogy itt marad. Sajnos volt egy 
ellenkampány, a szülők bedőltek ennek, és már bánja sok szülő, hogy így történt. Ha állami kézben lesznek az iskolák, 
mondhatja az állam, hogy Tolmácson nem éri meg fenntartani, és akkor a gyerekek mennek Rétságra. Ezt most még 
nem látjuk. 
 
Petrovics János Tavasz u. 1. sz. alatti lakos 
Már ott sem igen férnek el! 
 
Dudás Gergelyné Tolmácsi út 69. sz. alatti lakos 
Akkor meg kell ismét próbálni az egyházi iskolát! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerettük volna az elmúlt évben is, de hiába mentem az egyház felé, már nem vettek minket komolyan, de azt mondták, 
hogy még nincs elvetve. Annak idején még szülői értekezletet is hívtunk össze, ahová eljött az egyház képviselője is. 
Nem igazán akartak minket, de bele mentek volna. Most fizetünk éves szinten 1,6 millió forintot Rétságnak, az 
egyháznak viszont egy fillért nem kellett volna fizetnünk. 
A traktort megcsináltattuk. Elvittük Érsekvadkertre, ahol felszabályozták a féket, a fűtés is jó most már benne. 
 
Drajkó Ferenc Béke u. 3. sz. alatti lakos 
Sok gazdája volt a traktornak, az volt a baj! 
 
Dudás Gergelyné Tolmácsi út 69. sz. alatti lakos 
Azért az is sokat ér! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Persze, nem mindegy! Fűnyírásra, hótolásra megfelel. 
 
Szetei Józsefné Tolmácsi út 102. sz. alatti lakos 
Kevesen vagyunk itt a közmeghallgatáson, de én szeretném megköszönni a falu lakói nevében a Körjegyző 
Asszonynak, a Polgármesternek és a képviselőknek a sok fáradságos munkát, amit a faluért tettek! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönjük szépen! A jövő évi tervekhez még annyit, hogy pályázni szeretnénk útfelújításra, építésre. Elég sok új ház 
épül az Alkotmány és a Béke utcák végén, az aszfaltos út viszont nincs kiépítve az utcák legvégéig, ezt szeretnénk 
kiépíttetni, sőt a Börzsönyi utcának elnevezetett földutat is, ha lehet, le egészen a Szabadság utcáig bitumeneztetni. 
Több útjavítás sajnos nem fér bele, lehet, hogy még ez sem fog sikerülni. Nem tudjuk. Ez a beruházás olyan 40 millió 
forintos összeg lenne, és ennek 5%-át kell önerőből finanszírozni. Erre meg van a pénzünk, csak a pályázatot kellene 
megnyerni. 
A polgárőrség is nyújtott be egy pályázatot térfigyelő kamera beszerzésére, felszerelésére. Segítettem a kamerák 
megfelelő helyszínének kiválasztásában. Az egyik helyszín az Alkotmány és a Csokonai utca sarka, – a kamera látja 
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mind a két utcát - a második a Szurdok utca és a Tolmácsi út kereszteződésénél, – ott is látja majd a kamera mind a két 
utcát - a harmadik a Tolmácsi úton lesz elhelyezve úgy, hogy lássa a templomot, postát, hivatalt, közösségi házat, 
parókiát; a negyedik a kastély közelében lesz elhelyezve, szintén a Tolmácsi úton, és az látni fogja az iskolát és az 
Arany János utca bejáratát. Most pályázták, jó lenne ezt is megnyerni. 
 
Dávid Imréné Tolmácsi út 65. sz. alatti lakos 
Nem tervez az önkormányzat idősek napközijét a Csokonai u. 1. szám alatt? Úgy hallottam, hogy az önkormányzaté az 
épület. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt az önkormányzat adta el. 
 
Kelemen Sándorné Alkotmány u. 9. sz. lakos 
A plébánián belülről is történt felújítás? Mi a terv azzal az épülettel? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tizenhárom millió forintba került a beruházás, és belül is fel lett újítva. A hátsó részében falumúzeumot terveztünk, míg 
az első rész hitéleti központ lenne, ezt a Püspök Atya nevezte el így. Ha netalántán lesz papja a falunak, legyen hol 
laknia. A múzeummal kapcsolatban fel szeretném kérni a Zomborka Mártát és Végh József helytörténészt, hogy 
segítsenek a berendezésében. Én a magam részéről semmit nem mernék oda berakni, mert nem értek hozzá. Amikor 
terveztük, akkor úgy beszéltünk róla, hogy minden híres tolmácsi embernek lenne egy úgynevezett „sarka”. Például 
Edvi Illés Ödön ládáját is megtalálták – ecsetekkel, mindennel együtt - Budapesten egy lomtalanítás alkalmával két 
festményével, és akinek most a birtokában van, felajánlotta, hogy azt is ki lehet Tolmácson állítani, lehozza, 
amennyiben elkészül a múzeum. Ezt össze kell rakni helytörténészeknek, hogy mi hogy legyen. 
 
Dávid Jánosné Csokonai  u. 4. sz. lakos 
Nekem is van egy régi satupad és hozzá gyaluk, ezt én is felajánlom a múzeumnak. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönjük! Ezért kell szakember, hogy segítsen berendezni. 
 
Kelemen Sándorné Alkotmány u. 9. sz. lakos 
Minden faluba van már a halottas ház előtt előtető. Nálunk nem lesz? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mi is szerettünk volna beadni erre is pályázatot, de nem sikerült, addigra megszűnt ez a pályázati lehetőség. A 
testületnek tervében volt, hogy saját pénzből csináltatunk, ha lesz rá keret. Én még mindig arra várok, hátha lesz ismét 
pályázati lehetőségünk. Egyébként a tervek is megvannak rá. Pár száz ezer forintból egy sima előtetőt lehetne 
csináltatni.  
 
Kelemen Sándorné Alkotmány u. 9. sz. lakos 
Nem hiszem hogy olyan sokba kerülne, hogy pályázatra kellene várni.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt mondom, hogy meg kellene várni a februárt, március, mert akkor írják ki a pályázatokat. A költségvetésünk 
elfogadása is februárban lesz, és ha azt mondja a képviselő-testület, hogy mondjuk 500.000 Ft-ot rászán, akkor mehet a 
beruházás, a többit meg mondjuk adományokból összeszedjük.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ez tényleg tervezve volt. A környékbeli falvakba már szinte mindenhol megvan valósítva. Tervbe volt az is véve, hogy 
egy parkolót is ki lehetne alakítani a halottasház alatti területen, mert a mostani állapot az olyan, hogy csak azok 
hajthatnak fel, akik mozgáskorlátozottak, de általában mindenki fölmegy. Az is megfordult a fejünkben, hogy valahol ki 
kellene alakítani egy urnafalat, mivel egyre többen temetnek hamvasztással. Ennek a kialakítása is pénzbe kerül, de 
ezek nincsenek elfelejtve. 
Én még folytatnám, hogy mit nem valósítottunk meg. A Csokonai u. 1. szám alatt lévő ingatlant annak idején úgy adtuk 
el, hogy amennyiben az illetőnek a pénze és a lehetősége összejön, nyit egy kisboltot, sőt mi több, még egy szolgáltató 
egységet is óhajtott építeni. Azóta ez a vállalkozó a füle botját se mozdítja, de annak idején a lehetőségeket nekünk így 
adta elő.  
Nagyon sokat lehetne költenünk a járdák karbantartására, ezen azt értem, hogy le kellene bitumeneztetni, mivel a sóval 
leszórt beton egy idő után szétmállik. 
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Nagyon sok helyen lehetetlen állapotban vannak a vizesárkok, de a költségvetésből egyszerűen nem tudunk erre pénzt 
kiszorítani. Ha elkezdjük szétbontani a költségvetésünket, rá kell jönni, hogy nagy összeget visznek el az alkalmazottak 
bérei és a tiszteletdíjak. A költségvetés felét sajnos ezek viszik el. Sok minden van itt még tervbe véve, csak a 
lehetőségeink mindig kisebbek. Az összegek ennyit engednek.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Visszatérve a vállalkozóra: még a tervei is meg voltak a Csokonai u. 1. számú ingatlanra, de jelenleg nincs befektető, 
aki ezt megcsinálja.  
Azért örülök ennek az új gyárnak, mert ez egy tőkeerős vállalat, és egyrészt volna a falunak iparűzési adó bevétele, 
másrészt munkalehetőséget biztosítanának a helybélieknek és környékbelieknek. Ha volna plusz bevételünk, el lehetne 
gondolkodni azon, hogy mire fordítsuk. 
A jövő évre visszatérve: gondolom hallották a kormány propagandáját, hogy sok feladatot elvesznek az 
önkormányzatoktól, és ezáltal sok pénzt is. Ránk van bízva az, hogy plusz adókat vessünk ki, ami senkinek nem jó. A 
koncepciót úgy terveztük, hogy a lakosságra semmilyen plusz adót nem akarunk róni, és hogy plusz bevételünk legyen, 
sajnos az iparűzési adót kell megemelnünk. A vállalkozók felé próbáltunk meg elmozdulni, ami szintén nem helyes, de 
nem tudunk mást tenni, mert valahonnan egy kis pénzt kell szereznünk. Tehát a kommunális adót nem emeljük meg és 
ingatlan adót sem vezetünk be, illetve ebadót sem. Elég lesz a lakosságnak az az emelés, amit a közszolgáltatók 
emelnek. A szemétszállítási díj 5,5 %-kal fog nőni, ami egyébként az inflációt nem éri el, mert ezen a területen az 
infláció 7 % lenne. A vízdíj az jövőre nem fog emelkedni, mert átkerültünk a DMRV Zrt-hez és Ők azt vállalták, hogy 
két évig tartják ezt a díjat.  
 
Dudás Gergely Arany J. u. 4. sz. alatti lakos 
A Zöld Híd Kft. kimutatta, hogy papírhulladékban mennyit vittek el a községből? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem csak nálunk szedi össze, amikor beszállítja a telepre, hanem több településről is, így nem. 
 
Dudás Gergely Arany J. u. 4. sz. alatti lakos 
Tudniuk kell, hogy hányszor ürítettek! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kormány azt szeretné, hogy minden házhoz elmenjen a szelektív gyűjtő. A papír annyira nagy kincs, hogy már lopják 
a papírt a szelektív gyűjtőkből is. 
 
Dudás Gergely Arany J. u. 4. sz. alatti lakos 
Annak idején azt mondták, hogy amit újra tudnak hasznosítani, abból bevételük származik, és ezáltal olcsóbb lesz a 
hulladékszállítás.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez így van! 
 
Dudás Gergely Arany J. u. 4. sz. alatti lakos 
Ezt mi megtudjuk, hogy hogyan működik náluk? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Minden további nélkül. Bárki, bármikor bemehet a nógrádmarcali telepre, és kérheti a betekintést a tolmácsi iratokba, 
csak be kell jelenteni nekik, hogy mikor szeretnél menni. Azt is megmondják, hogy hová adtak el és mennyi 
újrahasznosítható hulladékot. Ebbe a hulladékszállítási díjba már ez a bevétel is bele van kalkulálva. Azért tudják 
viszonylag olcsóbban szállítani. 
 
Dudás Gergely Arany J. u. 4. sz. alatti lakos 
Azt mondták, hogy az újrahasznosításért kapott díj be fog épülni a szemétszállítási díjba, és olcsóbb lesz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Be is épült!  
 
Dudás Gergely Arany J. u. 4. sz. alatti lakos 
Nem igazán tudom elhinni! 
 
 



Falugyűlés - közmeghallgatás  1/2011.(XII.15.) jegyzőkönyve 
 

 9

Hajnis Ferenc polgármester 
Ne kicsiben gondolkozzál, hanem nagyon nagyban. 
 
Dudás Gergely Arany J. u. 4. sz. alatti lakos 
Én nagyban gondolkodom. Manapság már zacskót küldenek, hogy postán add fel a műanyag palackot. Tehát nem kevés 
pénz folyik be az újrahasznosításból.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ott olyan gépek vannak a telepen, hogy azok költségeit is be kellett építeni a díjba. Ha nem adnák el az 
újrahasznosítható hulladékot, lehet, hogy évi 40.000 Ft lenne a díj. Én azt mondom, hogy ha minden község oda 
szállítaná be, még olcsóbb lenne. Pedig bevállalták, hogy a Zöld Híd Kft-vel szállíttatják majd! 
 
Laki János Béke u. 15. sz. alatti lakos 
Akkor azok szerződésszegést csináltak! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen! Még a hulladékudvarok nem épültek fel csak Balassagyarmaton, és Rétságon a bonyolult engedélyezési eljárás 
miatt még nem, illetve több helyen kiderült, hogy nem önkormányzati területre tervezték. 
 
Dudás Gergely Arany J. u. 4. sz. alatti lakos 
Én is majdnem levittem a sittet, de tényleg nem üzemel. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Holnap fogja a működési engedélyt tárgyalni a rétsági képviselő-testület. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Pedig fenn van az interneten is, és úgy hirdetik, mintha működne! Nem értem, hogy miért hirdetik így! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Van-e még hozzászólás? 
 
Dudás Gergelyné Tolmácsi út 69. sz. alatti lakos 
Ha idegenek jönnek a falunkba, csak dicsérik, hogy milyen szép, rendezett. De ha lehetne kérnem, a Béke tér és a 
Tolmácsi út sarkán lévő járdát meg kellene csináltatni, mert nagyon veszélyes, és van egy nagy lyuk is. Azzal valamit 
kellene csinálni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Erről már volt szó testületi ülésen. Megoldjuk! 
 
Tálas István, Tolmácsi út 5. sz. alatti lakos 
Az a gyár nagyon kellene a falunak, hogy legyen munkahely! Azt hallom, hogy valaki mégis akadályozza Őket, mert 
nagyon drágán akarja adni a földterületét. Igaz ez? Nem lehetne az önkormányzatnak kisajátítani ezt a földet? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nekik jelen pillanatban elég az a terület, amit megvásároltak. Szerettek volna terjeszkedni, ezért valóban vásároltak 
volna még területet, de azt nagyon drágán adta volna a tulajdonosa, ezért elálltak a vásárlástól. A föld kisajátítás egy 
nagyon hosszú és nehéz, bonyolult folyamat, és nem lehet akármilyen ügyben megtenni. 
 
További kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt. 
 
Más indítvány, javaslat nem volt, ezért a polgármester megköszönte a megjelentek közreműködését, részvételét és a 
közmeghallgatást, falugyűlést bezárta. 

 
K.m.f. 

 
 
 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

 Hámori Imréné képviselő 


