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Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

10/2011. 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V E  
 
 
Készült: 2011. július 21-én 800 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről 

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

Az ülés vezetője: Hajnis Ferenc polgármester 

Jelen vannak: Hajnis Ferenc  polgármester 
 Dudás Gergely alpolgármester 
 Balázs János Ferenc képviselő 
 Csehek József képviselő 
 Hámori Imréné képviselő  
 Torma Andrea körjegyző 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a telefonon és elektronikus úton összehívott testületi ülésen 
az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Csehek József képviselő legyen. A javaslatot a képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadta. 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta, és az alábbi napirendeket tárgyalja: 
 
Napirend  

 
1.     Tájékoztatás az Alkotmány utca új beépítésű szakaszán gázvezeték kiépítése iránti igényről 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 

2. Falunappal kapcsolatos megbeszélés - szóbeli megbeszélés 
Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 

 
3. Iskolások éves utazási költségeinek megtérítése 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
 
 
1. Napirend    Tájékoztatás az Alkotmány utca új beépítésű szakaszán gázvezeték kiépítése iránti 

igényről 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szeretnélek benneteket tájékoztatni, hogy az Alkotmány utca végén lévő építési telkek eladásra kerültek a Börzsöny 
Kontakt Kft. által. Az egyik vásárló gázt szeretne beköttetni, és az a probléma, hogy a telkükig nem került 
kiépítésre ez a közmű. Tálas Zoltán Börzsöny Kontakt Kft. ügyvezetője hozott egy szerződést, amit 2007-ben 
kötöttünk velünk, melyben az szerepel, hogy az önkormányzat vállalja az összes közmű kiépítését a telkekhez. 
Ennek a szerződésnek azonban 2009-ben született egy módosítása, amiben ez a kötelezettségünk már nem szerepel, 
és ez a módosítás hatályon kívül helyezte a korábbi szerződést. Innentől kezdve a gáz kiépítési kötelezettsége nem 
terheli az önkormányzatot. Ezen kicsit össze is szólalkoztunk a Zolival. Azt mondta, hogy ha őket beperlik a 
vásárlók, ők is beperelnek minket, önkormányzatot. Mondtam neki, hogy várjon még, utána nézünk a dolognak, és 
az ülésen megtárgyaljuk. Tudjátok, hogy e témában több szerződésmódosítás is született, és ez a 2009-es módosítás 
azt tartalmazta, hogy az előző szerződés hatályát veszíti. A legutolsóban nem szerepel a közmű kiépítése csak az út 
kiépítése, az is úgy, hogy megpróbáljuk szilárd burkolattal ellátni, amint lehetőségünk adódik rá. Ezért köveztettük 
ki, és ha pénzünk lesz, vagy pályázati lehetőség, a későbbiekben bitumennel is ellátjuk. Tájékoztattam a Zolit is 
erről, és mondtam, hogy mindenképpen ki akarom kérni a testület véleményét. Bár a szerződés és jogszabályok 
szerint nem kötelezettségünk a gáz kiépítése, de véleményem szerint meg kell találnunk a módját, hogy hogyan 
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lehetne kiépíteni a gázvezetéket az ottani ingatlantulajdonosok érdekében. Kíváncsi vagyok, hogy mi az 
álláspontotok, mert nekem azt kell képviselnem a Zoliék, illetve a leendő lakók felé. Három ház épül azon a 
szakaszon, és még egyik tulajdonos sem kérte a gázt. Ezeket a fiatalokat a gázszerelők beszélték rá a gázfűtésre, 
pedig jóval olcsóbb lenne a pellet kazános fűtés. Azt az információt kapták, hogy a gázvezeték kiépítése 1 
méterenként 9.000 Ft-ba kerül, tehát ez kb. 1.000.000 Ft lenne, és ettől az összegtől megijedtek a fiatalok, és ekkor 
keresték fel a Zolit, aki szintén felindult lett. Azt követelte tőlem, hogy adjunk egy nyilatkozatot, hogy jövő év 
júliusig ezt kiépítteti az önkormányzat. Én mondtam, hogy ilyen nyilatkozatot testületi döntés nélkül nem fogok 
kiadni. Ha a testület úgy dönt, természetesen kiadjuk a nyilatkozatot, és kiépítjük a gázvezetéket, de ha nem úgy 
dönt, akkor nem adunk nyilatkozatot. Mit döntsünk ezzel kapcsolatban? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Annak idején, amikor a gáz kiépítésre került, mindenkinek hozzájárulást kellett fizetni, hogy elmenjen a háza előtt. 
Ha mi most kiépíttetjük az Alkotmány utca végén, ragaszkodjunk hozzá, hogy a telektulajdonosok fizessék meg a 
hozzájárulást. Én támogatom a kiépítést, de minden telektulajdonos fizessen önerőből hozzájárulást. Állapítsunk 
meg egy önerőt részükre. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Persze, ez jogos, a szennyvíznél is így lesz, mindenkinek kötelező lesz fizetni hozzájárulást, még ha nem is akar 
rákötni a hálózatra. Nem zárkózom el én sem a kiépítéstől, de ezt az idén nem tudjuk megtenni, azt meg nem 
tudjuk, hogy a jövő év mit hoz. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem tudom pontosan, hogy hány telket érint, de szerintem minimum 100.000 Ft-tal mindenki hozzájárulhatna. 
Osszuk meg a költségeket, járuljunk hozzá mi is, mert ide jöttek, itt fognak lakni. Azt a részét nem tudom 
elfogadni, hogy csak az önkormányzat pénzéből építsük ki. 
 
Csehek József képviselő 
A gázvezeték kiépítésénél mindenki fizetett hozzájárulást és ennek fejében minden házhoz kiépítették a leágazást. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Aki kéri a rákötést, az többel járuljon hozzá, aki pedig nem kéri, az kevesebbel. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kompromisszumos megoldást kell találnunk. Minden telektulajdonossal beszélni kell, illetve a TIGÁZ-zal is. Ezek 
a fiatalok decemberben már be akarnak költözni, és valamivel fűteni kell nekik a télen. A Zoli beépíti nekik most a 
pellet kazánt, és lehet, hogy utána nem is fog kelleni nekik gáz. A túloldalon is vannak telkek, és két darab építési 
telekre elővásárlási joga van a Börzsöny Kontakt Kft-nek, amit jövő június 1-ig ki kell fizetniük, ebből lesz az 
önkormányzatnak több, mint 2 millió forint bevétele. Jövőre ebből betervezhetjük a gázvezeték kiépítésére. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
A víz és a gázközmű az önkormányzat tulajdona? 
 
Torma Andrea körjegyző 
A víz- és a csatorna az önkormányzati tulajdon, csak a vízmű Kft. kezelésében van, de a gáz az a TIGÁZ-é. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tudomásomra jutott, hogy a Béke utca végében, amikor kiépítésre került a gázvezeték, a TIGÁZ nem kérte az 
önkormányzattól a kiépítés költségét, azért, mert nekik fogyasztót jelentett. Régebben én már felvettem a 
kapcsolatot a TIGÁZ-zal az Alkotmány utca végén való kiépítés miatt, de akkor azt mondták, hogy fizessük ki a 
költséget. Nem volt senkinek érdeke a kiépítés, ezért leállt az ügy. Most viszont igény lenne rá. Úgy gondolom, 
hogy hárman állhatnánk a költségeket. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Azokat is lehet erre kötelezni, akik nem szeretnék használni? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nem, de amikor rá fog kötni, ki kell neki fizetni. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Zoli annyit mondott nekem, hogy ha őt beperlik a fiatalok, ő minket fog perelni. 
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Dudás Gergely alpolgármester 
De ő minket nem tud, nincs alapja. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megkérdeztem tőle, hogy milyen jogon tudnák őt beperelni? Végül is nem tudják, mert azt mondta, hogy nem 
közművesített telket adott el. Ezt tudták a fiatalok is, csak a Zoli azt mondta nekik, hogy az utcában van a gáz is. Ez 
valóban így van, de nincs kiépítve a telkükig. Esetleg hitelrontásért lehetne a Zolit perelni, legalábbis ezt mondta 
nekem. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Próbálok a helyszínen eligazodni, a 40-es számú ház előtt még van gáz, a túloldalon a 35-ös számú ház előtt már 
nincs? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, de az ott lakók nem is szeretnének gázzal fűteni. Meg kell kérdezni a tulajdonosok véleményét is a kiépítésről. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Fel is kell mérni, hogy ki szeretne esetleg még rákötni. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Meg kell kérdezni a TIGÁZ-tól is, hogy ennyi építési teleknél ki építik-e saját költségükön. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez rendben van, de úgy gondolom, hogy nekünk az érdekünk, hogy kiépítésre kerüljön. Nekem valamit mondanom 
kell a fiatal családnak, én most arra vagyok kíváncsi, hogy mit mondjak! 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Tárgyalni kell az összes telek és háztulajdonossal, hogy mit akarnak, és ha tudnánk a TIGÁZ-tól beszerezni egy 
árajánlatot, az jó lenne. Ha annak idején a Béke utca végén ki tudták építeni, itt is megtehetnék, és ha nem az 
önkormányzat rendelte meg, akkor magánszemély kérelmére épült ki. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Valóban fel kell venni a kapcsolatot mindenkivel, de most én a Börzsöny Kontakt Kft. felé mit képviseljek? Mit 
mondjak nekik? 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Utána járás, felmérés után üljetek le újratárgyalni ezt a kérdést. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én ezt tudom képviselni, amit a testület mond, viszont határidőt nem tudunk megállapítani. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Szerintem körülbelül három hét alatt meg lehet tudni valamit. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Olyan határidőt szabjunk, hogy jövő héten a polgármester elindul valamerre ebben az ügyben, az hogy mikor kapsz 
választ, az más kérdés. Különben lehet, hogy telefonon érdemesebb volna, mert a levelet iktatják, lehet, hogy az 
illető ügyintéző szabadságon van, stb. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Börzsöny Kontakt Kft-nek most sürgős lenne ez az ügy. 
 
Hámori Imréné képviselő 
Várjanak egy picit. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt mondtam én is. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Arról mi nem tehetünk, hogy ezek a fiatalok felelőtlenül telket vettek! Ez nem olyan, hogy veszek egy nadrágot és 
egy hét múlva eldobom! Minket nem lehet határidőkkel zsarolni! Ki lesz építve, mert a falu érdeke is az, de kell a 
hozzájárulás mindkét oldalról, és esetlegesen a TIGÁZ részéről is, hiszen nekik pénzt hoz egy idő után. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Világos. Tehát az önkormányzat, a telektulajdonosok és a TIGÁZ! 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
A víz és a villany ki van vezetve arra? Gondolom a szennyvízcsatorna is ki lesz arra építve? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Természetesen! Ami kötelező, a víz és villany ki van építve. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Börzsöny Kontakt Kft. sokat segített eddig nekünk és mi is segítünk nekik azzal, hogy szinte folyamatos munkát 
biztosítunk részükre. Sőt, a mi segítségünkkel dolgoztak Bánkon, Borsosberényben, és ha azt kérték tőlünk, hogy az 
általuk kiállított számlát soron kívül utaljuk, ezt is megtettük a jó kapcsolat érdekében. Most egy családért nem 
tudunk kifizetni 1 millió forintot, hiába fenyegetőznek perrel. Természetesen azon leszünk, hogy kiépítsük. 
 
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 felvegyem a kapcsolatot a TIGÁZ-zal, felmérjem az érintett ingatlan tulajdonosok és a 
leendő lakók gázrákötési igényét, és az információk birtokában hozzunk döntést, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

60/2011. (VII.21.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem zárkózik el az 
Alkotmány utca új beépítésű szakaszán a gázvezeték kiépítése elől. Ennek 
érdekében a képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a TIGÁZ-zal, 
valamint az érintett ingatlan-tulajdonosokkal vegye fel a kapcsolatot, szerezze be a 
gázvezeték kiépítésére vonatkozó döntéshez szükséges információkat, pl. a 
kiépítés költsége, feltételei, a költségmegosztás lehetőségei, gáz-rákötési igény, 
stb., és az információk, adatok ismeretében azokat terjessze a képviselő-testület elé 
a döntés meghozatala érdekében. 
 
Határidő:  azonnal, illetve lehetőség szerint  
Felelős:    polgármester 
 

 
 
 
2. Napirend Falunappal kapcsolatos megbeszélés - szóbeli megbeszélés 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Annak idején, amikor beszélgettünk a falunapról, a Dudás Alpolgármester Úr vetette fel, hogy a falunapon sor 
kerülhetne az IKSZT ház átadására is. Most ott tart a dolog, hogy sikerül átadnunk az épületet augusztus 7-én. 
Üzemeltetve csak október elejétől lesz. Írtam egy levelet a VKSZI-nek, melyben megkérdeztem, hogy az átadás és 
az üzemeltetés összefügg-e? A válaszuk az volt, hogy nem az átadástól kell üzemeltetni, hanem a végelszámolás 
benyújtásától, amit mi július 31-éig szeretnénk benyújtani.  
A falunapra elkészültek a meghívók, már nyomdában vannak. 14.00 órakor kezdődne az IKSZT ház átadása, és 
természetesen szeretném meghívni azokat, akik érintettek voltak a pályázatunk elkészítésében a közbeszerzésben, a 
megvalósításban. Nem lesz külön VIP fogadás részükre, hanem azt gondolom, hogy ha szeretnének maradni, 
maradjanak a falunapon, ahol lesz egy közös vacsora. Én nem vagyok híve a külön vonulós fogadásoknak, 
koccintgatásoknak, a nép meg ott fanyalog kinn. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az átadás csak növelni fogja a falunap rangját. Én ezt azért javasoltam, mert októberben már rossz idő is lehet, és 
nekem ezt tűnt logikusnak. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Van a falunak egy „jóakarója”, nevezetesen Dudoli Ferencné – csak azért mondom, hogy tudjatok róla. Az idén is, 
mint az előző években is, kértem a színpadot a berkenyei faluszövetkezettől. Minden évben megkaptuk tőlük, 
amikor kértük. Most felhívtam a Polgármester Asszonyt, és azt válaszolta, hogy nem adtuk oda a volt tűzoltó 
szertárat a málna átvételnek, ezért nem adják nekünk oda a színpadot, és ezt neki a Dudoliné mondta. Én 
tájékoztattam, hogy miért is nem tudtuk erre a célra a rendelkezésükre bocsátani a helyiséget, vagyis hogy nem 
tudtunk volna hova kipakolni belőle. Erre azt javasolta, hogy beszéljem meg a fiával, hiszen ő a faluszövetkezet 
elnöke. Fel is hívtam, tájékoztattam, hogy mindenki megértette az indoklásunkat, még a málnát átvevő személy is, 
csak a Dudoliné nem. Azt válaszolta, hogy „Figyelj Feri, semmi probléma! Segítsünk ott egymásnak, ahol tudunk.” 
Tájékoztattam arról is, hogy többször megkapták az önkormányzat tárgyaló helyiségét, ingyen, málnapénz 
kifizetésre is. Erre azt mondta, hogy rendben van! Vigyétek a színpadot. Semmi probléma nincs! Tehát lesz 
színpadunk. Tegnap bejött Dudoliné a hivatalba, és megköszöntem neki a segítségét. Rögtön megharagudott. 
Mondtam neki, hogy köszönöm az intézkedés a színpad ügyében. Azt mondta, hogy ő nem azt javasolta, hogy ne 
adják nekünk oda, hanem azt, hogy csak bérleti díj ellenében kaphassuk meg. Aztán megköszöntem még egyszer, 
és tájékoztattam, hogy el tudjuk hozni bérleti díj nélkül is a színpadot. Megsértődött és elrohant. Szóval ennyire 
akar segíteni a falunak! 
Az alapítványunk részéről Balázsné Juhász Andrea kuratórium elnöke és Féjáné Záhorszki Mária kuratórium titkár 
nagyon sokat segítenek a falunapon, illetve az alapítvány is támogatja anyagilag a rendezvényt. Több támogatónk is 
van. 
Tehát a falunap alkalmával az IKSZT házunk is átadásra kerül. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én nem szeretem ezt a négy betűs szót! Az nekem egyszerűen közösségi ház. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, ez így van, de nekünk ezt hangoztatnunk kell, és mindenhova így kell beírnunk. Még annyit, hogy a falunap 
hetében, ha szükség lesz segítségre, szeretnék Rátok számítani. 
 
A képviselő-testület elfogadta a falunapra és az IKSZT átadására vonatkozó tájékoztatást, programot. 
 
 
 
3. Napirend Iskolások éves utazási költségeinek megtérítése 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előterjesztés előttetek van. Van-e kérdése valakinek? 
 
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 előterjesztés alapján állapítsuk meg a felső tagozatos általános iskolások utazási 
költségtérítését, kérem, kézfeltartással szavazzon! 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:  
 

61/2011. (VII.21.) Képviselő – testületi határozat  
 

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolások éves utazási költségeinek 
megtérítése támogatási kérdésben az alábbiak szerint határoz: 
A képviselő-testület minden tolmácsi állandó lakosú és életvitelszerűen Tolmács 
településen tartózkodó 5-8. évfolyamon általános iskolába járó tanuló részére az utazási 
költségek megtérítéseként 5.950 Ft összegű utazási költség hozzájárulást állapít meg. 
 
Határidő:  2011. szeptember 15. 
Felelős:    Torma Andrea körjegyző 

 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Nekem lenne egy napirenden kívüli felszólalásom! Mondhatom? 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Tessék! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A temetőben megszólított Dezső János tolmácsi lakos és azt mondta, hogy mióta bejött az új volán menetrend, nem 
tud bejárni rendesen a munkahelyére. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Engem is megkerestek ezzel a panasszal. Írtam a Volán felé egy levelet, melyben hivatkoztam arra, hogy május 20-
án volt egy menetrend egyeztető tárgyalás, ahol pont a Volánbusz képviselője nem jelent meg. Kértem, hogy a 
budapesti járatok – a 2/A elkerülőn közlekedők is - álljanak meg a Pusztaszántai elágazóban, mert a lakosok ezt 
kérték. Ezt már tavaly is kértem. Kiderült, hogy a tereskei elágazóban is megállnak ezek a buszok, és a pusztaberki 
elágazóban is, de itt nem. A levelet elküldtem e-mailben is és postán is. Tegnap jött meg a fax, hogy nagyon 
sajnálják és elnézést kérnek, nagyon sajnálják a tolmácsiakat, de a gyors menetrend szerint nem tudnak megállni. 
Az általam írt levelet és a válaszlevelet is megtaláljátok a honlapunkon. Készülök írni még egy levelet a Volánnak, 
hogy a tereskei és pusztaberki elágazóban olyan sokan szállhatnak le- vagy föl, hogy ott meg kelljen állni? Főleg a 
pusztaberki elágazónál? És az ottani megállások nem hátráltatják a menetidő betartását? Ott érdemes megállni a 
gyorsjáratnak? A Volánbusz válaszlevelét el fogom küldeni azoknak az embereknek, akik nálam panaszt tettek. 
 
Csehek József képviselő 
Már ki is vittem nekik. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az elágazóban való megállás szerintem még 3 percet sem vesz igénybe. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Nem értem ezt a politikát. Először a vonatközlekedést szűntették meg, aztán az orvosi ellátást tették át 
Salgótarjánba, illetve Miskolcra, miközben Vác és Budapest sokkal közelebb van, most pedig a buszok sem állnak 
meg az elágazóban. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Arra hivatkoznak, hogy a tolmácsiak menjenek le Rétságra, mert oda vannak csatlakozó buszok. Hozzám olyan 
panasz is érkezett, hogy a Nógrád Volános busz nem állt meg az elágazóban leszálló utasnak, vagyis nem várta meg 
a csatlakozást a buszmegállóban. Felhívtam a főnöküket, aki azt mondta, hogy ilyen esetben az utasok írják fel a 
busz rendszámát, és telefonon jelentsék be feléjük az esetet. A sofőrnek meg kell várni a csatlakozást. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A Kisbíróba ezt is közzé lehetne tenni, hogy tudják az emberek mi a teendőjük. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Tolmácsra egy Volán-busz sem jön be, nem úgy, mint Tereskére, és mégis a mi elágazónknál nem állnak meg a 
buszok. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt írták a levelükben, hogy kevés tolmácsi utas van. Nem tudom, hogy Tereskéről mennyien utazhatnak! Én 
annyit tudok tenni, hogy ismét írok nekik levelet, de annyit kérek a panaszosoktól, hogy ők is írjanak levelet és 
mindenki írja alá, akit érint. 
 
Balázs János Ferenc képviselő 
Megveszik az emberek Budapestig több tízezer forintért a buszbérletet, és erre ilyen helyzetbe hozzák őket. 
 
 
További napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester lezárta az ülést, és megköszönte a jelenlétet. 

 
K.m.f. 

 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea 
 polgármester körjegyző 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 

Csehek József 
képviselő 


