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Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének  
Közmeghallgatása 
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J E G Y ZŐK Ö N Y V  

 
Készült: 2013. december 9-én 18.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról 

Helye: Közösségi Ház 2657 Tolmács, Kovács Géza tér 13. 

Jelen vannak: 
 Hajnis Ferenc  polgármester 
 Dudás Gergely  alpolgármester 
 Csehek József  képviselő 
 Dudásné Rudnai Krisztina  képviselő 
 Hámori Imréné  képviselő 
 Torma Andrea  jegyző 
 
Meghívottként jelen van: Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
 
Lakosság részéről: a jelenléti íven szereplő 26 fő 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket! Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így a 
közmeghallgatás határozatképes és azt megnyitom. 
A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készült, jegyzőkönyv hitelesítőként felkérem Dudásné Rudnai Krisztina képviselőt. 
A közmeghallgatás témája a 2013. évi beszámoló és a 2014. évi koncepcióról szóló tájékoztató, valamint Egyéb, a 
lakosság részéről érkező közérdekű javaslatok és kérdések. 
 
A javasolt napirendi pontot és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. 
 
Napirend 
 

1. 2013. évi beszámoló és a 2014. évi koncepcióról szóló tájékoztató 
2. Egyéb, a lakosság részéről érkező közérdekű javaslatok és kérdések 

 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A 2013. évi beszámolóból szeretném elmondani, hogy az idei évünkben is, mint eddig minden évben, a működésünk 
folyamatosan biztosítva volt. Ez évben semmiféle adósságunk nincs, sőt, a jövő évet plusszal tudjuk kezdeni. Ez annak 
köszönhető, hogy a képviselő-testület, mondjuk ki – kimondhatjuk nyíltan – nagyon jól gazdálkodott. A személyi és az 
intézményi háttér is takarékosan működött. A képviselő-testület elfogadta a költségvetési beszámolót, január 1-jén 
12.526.000 Ft volt a nyitó készletünk, és most a szeptember 30-ai záró egyenleg 22.270.000 Ft volt. Ez nem jelenti azt, 
hogy ennyi pénzünk van, ebből már kifizetésre kerültek bizonyos kötelezettségek. Az év végére körülbelül 19 millió 
forintunk marad. 
Ebben az évben voltak olyan váratlan kiadásaink, ami miatt a nyári hónapokat kicsit félve kezdtük meg. A földrengés 
okozta károkat meg kellett előlegeznünk, majd a biztosító fizetett, de sajnos nagyon csekély összeget, nem fizette ki 
100%-ban a ráfordított összeget különböző okokra hivatkozva, és körülbelül 60%-át kaptuk meg. Az iskola-óvoda 
épület tetőszerkezete is olyan állapotban volt, amit meg kellett csináltatnunk. Ezek miatt a kiadások miatt határozott úgy 
a képviselő-testület, hogy az idén nem rendezzük meg kétnaposra a falunapot. Hál’ Istennek szeptemberben befolytak 
az adók, és megérkeztek olyan pályázati pénzek, amiket meg kellett előlegeznünk, így volt lehetséges a 22 milliós záró 
egyenleg. 
Ez évben több pályázat is megvalósult, azt hiszem, ezt látni is a településen. A parkfelújítás és a ravatalozó felújítása 15 
milliós beruházás, ami már átadásra is került és a kifizetési kérelmet már be is nyújtotta az Alapítvány. 
A öt funkciós sportpálya építése szintén 15 milliós beruházás, ez is a napokban lett átadva, ezt a Tolmácsi Sport 
Egyesület pályázta. A pályázatokat civil szervezetek pályázták az önkormányzat közreműködésével, úgy, hogy a 
felelősség 90 %-a a miénk volt. 
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Az egyház is nyert a templom belső festésére, és a vizesedés megállítására szintén 15 milliós pályázatot. Ezt az idén 
nem tudtuk elkezdeni a műemlékvédelmi hivatal miatt, de már megvan az építési engedély, és jövőre ez a beruházás is 
megvalósul. 
Négy térfigyelő kamera került felszerelésre a településen, ez a beruházás még nincs átadva, ez a polgárőrség pályázata 
volt.  
Ennyit szerettem volna az idei évről elmondani, de gondolom, lesznek majd kérdések, amikre válaszolok, illetve 
válaszolunk.  
2014-es évre vonatkozóan elfogadta a koncepciót a testület. Azt szeretném elsősorban kiemelni, hogy tárgyaltuk a 2014. 
évi adókat, és úgy döntöttünk, hogy jövőre semmilyen adót nem emelünk, illetve az étkeztetés ára sem fog nőni. Jövő 
évre halasztódott egy pár pályázat, aminek egy részét már megnyertünk. A Polgárőrség és a Sport Egyesület pályázott – 
önkormányzati segítséggel – eszközök beszerzésére, amit meg is nyertünk 5 millió forint értékben: egy hótolós, 
fűnyírós kistraktor pótkocsival, damilos fűnyírók, kézi fűnyírók, kerékpárok a polgárőrség részére, mobil kordonok, 
kézi lámpák, illetve hálók, labdák. 
Az alapítványunk 4 millió forint értékben rendezvénysátorra pályázott, illetve asztalokra és sörpadokra a következő 
falunapokhoz, így majd nem kell kölcsönkérnünk senkitől. 
Az egyház a parókia előtti díszkertben lévő talapzatra egy harangjátékot szeretne állítani, erre pályáztak, illetve 
Tolmács történeti tára kézikönyv kerül kiadásra, melyet minden tolmácsi család kézhez kap. Ezen már dolgoznak a 
történészek. 
Az önkormányzat a jövő évi falunapot pályázati pénzből fogja megrendezni, mert erre is nyertünk 517.000 Ft-ot. 
Mivel a képviselő-testület jó anyagi helyzettel indul neki a következő évnek, úgy döntött, hogy az óvoda parkettáját 
önerőből felújítjuk, erre terveztünk be 2 millió forintot. Amennyiben lesz kiírva ilyen jellegű pályázat, természetesen 
pályázunk. A tartalékhoz nem nyúlunk hozzá, majd meglátjuk, hogy mit hoz a következő év, nem lehet tudni, hogy 
hogyan fognak befolyni az adók, és egyéb bevételek. Kérdezem a testületet, jegyző asszonyt, hogy van-e valami, amit 
kihagytam, van-e kiegészítésük? 
Akkor viszont várom az Önök kérdéseit, hozzászólásukat! 
 
Tálas Zoltán tolmácsi lakos 
Az iskola napelemes pályázata szerintem kimaradt! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bocsánat! Valóban, pedig fel is írtam! Az önkormányzat 5,5 millió forint értékben nyert pályázatot az iskola és óvoda 
épület villamos energia ellátásának napelemmel való kiváltására. Úgy lesz a tetőre felszerelve, mint a közösségi házon 
és a csarnok tetején.  
Az idén nyertünk még egy pályázatot a fiatalok bevonásával táborozásra, illetve programok szervezésére, ez is 5 millió 
forint volt. Ezeket a pénzeket mind meg kell előlegeznünk – csak 20 % előleget lehet igényelni – és az elszámolás után 
kapjuk meg a pénzt. Szerencsére ezeket a pénzeket meg is tudjuk előlegezni, nem kell hitelt felvennünk. Természetesen 
a nagyobb beruházásokhoz vettünk fel hitelt. Ezek különben 100%-ban támogatott pályázatok. 
További hozzászólás? 
 
Novák Ferenc tolmácsi lakos 
Öt funkciós sportpályáról van szó. El lehetne mondani azt az ötöt? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Kispályás labdarúgás, teniszpálya, röplabda pálya, kézilabda pálya és kosárlabda pálya. Természetesen lehet használni 
több mindenre is, de a pályázatba ezek kerültek nevesítésre. 
 
Zomborka Károly tolmácsi  lakos 
Őszinte elismerésünk az önkormányzat felé, amit csak látunk a faluban, minden lehetőséget megfognak, és sok mindent 
meg tudnak csinálni belőle. Becsülettel dolgoznak, úgy látjuk, és amit csak lehet, megtesznek. Ezen kívül volna egy 
kérésem, kérdésem. Megszűnik a kistérségi házi segítségnyújtás, én is kaptam erről levelet. Az önkormányzat ugyan 
abban a formában fogja majd ellátni? Lehetett 1 órát kérni, háromnegyed órát, és félórát kérni? És meg volt határozva a 
díja, és azt is lehetett kérni, hogy egy héten hány napot kérem. Lehet ezt továbbra is így? Azon a papíron, amit kaptam, 
csak az volt írva, hogy 250 Ft esetenként. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Óránként 250 Ft, és igen, ugyanúgy fog működni tovább, mint eddig. 
 
Zomborka Károly tolmácsi  lakos 
Ez egy kicsit sok. Nem lehetne a mostani beosztást átvenni? Elég sokan igényeltük a félórásat, mert különösebb munkát 
nem igényeltünk, csak egyes ügyeinket intézték el. Például a csekkfeladás, orvosnál receptíratás, és lehetett választani, 
hogy egy héten ki hányszor szeretné, ha mennének hozzá. Egy kérdőívet nem lehetne küldeni, hogy ki mit óhajt, vagy 
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mennyit óhajt? Ebbe a szociális ellátásba nem tartozik bele az, hogy nekünk időseknek, akik nem tudunk elmenni az 
ebédért, elhozzák az ebédet? Nem lehetne ebbe belekalkulálni? Ezt most külön kell fizetnünk.  
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Azonos feltételekkel szeretnénk ezt a szolgáltatást továbbra is biztosítani. Ezt azt jelenti, hogy mindenkinek megvan a 
gondozási szükséglete, ahogy a korábbiakban volt, hogy hány napot, milyen időbeosztással, tehát ugyan ezzel a 
feltételekkel fogjuk ellátni ezt a szolgáltatás a továbbiakban is. Ebben szeretnénk együttműködni Önökkel, de ha Ön 
ettől eltérőt szeretne, ezt természetesen meg tudjuk beszélni. Itt helyben az önkormányzathoz tetszik csak befáradni, 
nem kell Rétságra lemenni, a gondozónő által kapcsolatban állunk majd egymással. A térítési díj a 250 Ft, az egy 
órának a díja, a kistérségi díj 200 Ft volt óránként. Gyakorlatilag nem olyan jelentős változás. Az ebéd házhozszállítás 
az egy jó felvetés, hogy egybe vonjuk a két díjtételt, ezt átgondoljuk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Megoldható lesz szerintem. 
 
Zomborka Károly tolmácsi  lakos 
Aki kéri ezt a gondozást, annak lesz ideje, hogy jelentkezzen? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
A megszűnő szervtől mi megkapjuk, hogy kik a gondozottak, és aki lesz a mi gondozónőnk, az meg fog mindenkit 
szermélyesen keresni, és részletesen átbeszélik ezeket a dolgokat. 
 
Zomborka Károly tolmácsi  lakos 
Akkor ez még január eleje előtt megtörténik? 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Nem feltétlenül. 
 
Torma Andrea jegyző 
Folyamatos lesz az ellátás, nem kell külön igényelni. Akkor kell bejelentést tenni, ha valami változás van, vagy ha 
valaki meg kívánja szüntetni ezt az ellátást. Tehát ha ugyanaz az igény, ami eddig volt, és működhet tovább, akkor nem 
kell tenni semmit. A mi gondozónőnk megkapja az Ön anyagát, és abból fogja tudni, hogy mit kell tenni, hányszor kell 
Önhöz mennie, tehát nem kell külön bejelenteni semmit. Folyamatosan fog működni tovább az ellátás az önkormányzat 
irányításával, és az önkormányzat alkalmazottjával. 
 
Zomborka Károly tolmácsi  lakos 
Értem, köszönöm szépen. 
 
Dudoli Ferencné  tolmácsi lakos 
Az ötfunkciós sportpályánál le van dőlve a fal. Az kinek a tulajdona, vagy kinek kell azt megcsinálni? Ott a gyerekek 
bármikor át tudnak menni, mert én is át tudok menni. Szépen le van meszelve, és egy köz teljesen ki van dőlve. Nem 
tudom kinek a tulajdona, nem tudom kinek kell helyreállítani. A gyerekek át tudnak menni a 2-es telepre. Ez a gyerekek 
szempontjából érdekes. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tálas Zoltántól érkezik  a válasz. 
 
Tálas Zoltán tolmácsi lakos 
A szomszéd terület gazdájának a tulajdona, és az Ő feladata volna azt helyreállítani, nem az önkormányzatnak. Az egy 
magántulajdon, és egyébként nem tudnak átjárni a gyerekek, mert le van kerítve! 
 
Dudoli Ferencné  tolmácsi lakos 
Amikor én láttam, akkor nem volt. 
 
Tálas Zoltán tolmácsi lakos 
Le van kerítve! 
 
Loksa András  tolmácsi lakos 
Felvetődött, hogy egy új helytörténeti kiadvány készül. Se Géza Atyáéba nincs benne, se a templom falán nincsenek 
azok a halottak, a községnek a halottai, akik civilek voltak, tehát nem katonák, és a háborúban meghaltak! Én 
Németországban egy ettől kisebb faluban laktam, és ott volt egy tabló, ahová kirakták a háborúban elesett katonák 
fényképeit. Ez lehetne egy hiánypótlás. 
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Hogy állunk a csatornával? Ez szóba sem került. Azt tudom, hogy én fizetem, de ki fizet, mennyi fizet, minek fizet? Én 
a csekket feladom, de van, aki nem adja, és volt, aki már kivette! Az út olyan, amilyen! Az a kifogás, hogy fölösleges 
most milliókat beleölni – én is azt mondom - amíg nincs csatorna. De mikor lesz? Diósjenőt és Kosdot láttam, amikor 
szét volt bombázva, egy évig nem lehetett közlekedni! Jenő tönkre ment ebbe, hogy csatornára még tellett pénz, az utak 
viszont úgy maradtak még évekig. Ebbe tönkre ment a falu gyakorlatilag. Ha kivetnék a környezetvédelmi díjat az 
emésztőkre, mert egyetlen egy szabványos sincs a faluba, mind szivárog. Ha megnézzük a vízórát, és ha kiment 10 m3, 
és 8 m3-ről kérünk számlát, hát abba tönkre menne a falu holnap! Ez egy elég vaskos ügy! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az első felvetést jelezni fogom a történészek felé, majd meglátjuk, hogy mit lehet tenni. Ez egy jó javaslat, fogom 
feléjük jelezni! 
Csatornázás. Amikor kötöttük az LTP szerződést, akkor mindenki a tolmácsi viziközmű javára engedményezte a 
megtakarítást. 2007-ben, amikor kiírták a pályázatot, akkor forráshiány miatt a miénket elutasították, magyarul nem volt 
rá forrása az államnak. Azóta sajnos pályázatot nem írtak ki 2000 fő alatti lakosú településre. KEOP-os pályázat volt 
kiírva, de nem tudtunk pályázni, mert 2000 fő feletti településeknek szólt. Az információm az, hogy a 2014-2020-as 
pályázati időszakban – ami most fog kezdődni – lesz ránk vonatkozó pályázat is kiírva. Azt, hogy mikor, sajnos nem 
tudom, akkor fogjuk megtudni, ha kiírják, megjelenik. Tudunk majd pályázni, mert készen vannak a terveink, elvi 
vízjogi engedéllyel rendelkezünk, ezeket csak meg kell újítani, és pályázhatunk. Hogy az út milyen? Folyamatosan 
bombázom a közútkezelőt, kint volt nálam már két ízben az Igazgató Ú, és a Főmérnök Úr. Arra kaptam ígéretet, hogy 
Tolmács benne van a jövő évi I. ütembe, és nem függ össze azzal, hogy lesz csatorna, vagy nem lesz csatorna. 
Hangsúlyozom, hogy ígéretem van rá, hogy tavasszal elkezdik felújítani a főutunkat. 
LTP sorsa: sajnos elég sok ember kivette már ezt a pénzt! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az emberek 45 %-a! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én azt gondolom, hogy ezt fölösleges, mert ha megvalósult volna, megvalósulna, ez az önrészünk a pályázat 
megvalósulásához. Ha nem valósul meg a beruházás, jövőre lejár ez az LTP, és mindenki arra fordítja, amire akarja. Ez 
egy nagyon jó befektetés, és ezt mindenkinek elmondom, hogy az állam 70 %-os kamattámogatás ad hozzá. Nem értem, 
hogy miért szűntetik meg, ugyanis kevesebb pénzt vesz ki, mint amennyit beleadott. Érdemes megvárni a futamidő 
végét. Én tudom, hogy Tolmács 90 %-a hova engedi a szennyvízét, mert sajnos tudom. Árokba, kertjébe. Egyébként 
van Tolmácson – nem egyet tudok - akinek zárt szennyvíztárolója van! 2013-ban az állam behozott egy olyan törvényt 
– ezt a végére akartam hagyni - amin a képviselő-testület már dolgozott első körben. Meg kell alkotnunk egy szennyvíz 
közszolgáltatásra vonatkozó törvényt. Ezt nem csak Tolmácsnak, de minden településnek kötelező, ezt nem mi találtuk 
ki. Hogy mit jelent ez, azt a jegyző asszony jobban el tudja mondani.  
Az utak felújításával kapcsolatban: ha előbb megvalósulna, mint a csatornázás, akkor a csatornázáskor vannak olyan 
felügyelők, akik előírják a megfelelő tömörítést, és egyéb előírásokat, hogy teljesen rendbe lehessen hozni. Bár már ott 
tartanánk, hogy ezzel kelljen foglalkoznunk! 
Kérem a jegyző asszonyt, hogy a szennyvíz rendelettel kapcsolatban pár mondatos tájékoztatást adjon. 
 
Torma Andrea jegyző 
Konkrétumokat még nem tudok mondani, mert erről, tehát a nem közművel összegyűjtött szennyvíz összegyűjtéséről, 
és kezeléséről egy önkormányzati rendeletet kell hozni, és az önkormányzati rendeletben lesznek meghatározva a 
részletszabályok, előírások, hogy hogy fog működni Tolmácson ez a közszolgáltatás, tehát a helyi viszonyokra 
vonatkozó részletszabályokra vonatkozóan még nem tudunk tájékoztatást adni, mert még nem tart ott a rendelet alkotás 
folyamata, és még nem készült el ez a helyi rendelet. A rendelet alkotás előkészítő szakasznál tartunk. A törvényi 
előírás szerint helyi önkormányzati rendeletben kell szabályozni a nem csatornarendszerbe vezetett szennyvíz 
elhelyezését, és erre vonatkozóan egy közszolgáltatót kell kijelölni, illetve önkormányzati rendeletben kell majd 
megállapítani ennek a hatósági árát és a szolgáltatás működését. Így például ebben a helyi rendeletben lesz 
meghatározva, hogy a falu lakosságának melyik szippantást végző vállalkozást kell hívni, az mennyit kérhet, mennyibe 
fog ez kerülni, hova kell elhelyeznie, illetve minden egyéb részletszabály ebben a rendeletben lesz. Lesz egy helyi 
rendelet, és kötelezően el kell majd vitetni mindenkinek a zárt tárolóban összegyűjtött lakossági háztartási szennyvizet.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Hogy ez érthető legyen falusi nyelven is: törvényi rendelkezése alapján nincs szikkasztóban elhelyezett szennyvíz! 
Gyakorlatilag most a faluban – kivételt képez az, aki most a szippantásról számlával rendelkezik – törvénytelenül jár el 
a lakosság velem együtt. A törvény azt írja elő, hogy ezt meg kell szűntetni! Ezért nekünk kell egy rendeletet alkotnunk, 
megkeresni olyan cégeket, amelyek vállalnak ilyet. Nógrád megyében 30 km-es körön belül Tolmács az egyetlen olyan 
terület, ahol szippantással tudjuk megoldani ezt a feladatot, a többi község már rendelkezik csatornával, tehát nálunk 
törvénytelen a szennyvíz elhelyezés. Annak törvényes csak, aki a szippantót hívja! A DMRVT- től megkért adat szerint 
a tavalyi évben 26.028 m3 vizet használt fel a falu. Jelenleg a szippantó kocsi 3.000 Ft-ért – számla nélkül 2.000 Ft-ért – 
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viszi el. Ha ezt elkezdjük felszorozni, akkor horribilis összeg jön ki! Ebből ki kell vonni a locsolást, és azt a vizet, ami 
nem a szennyvíztárolókba megy. Mivel az összeg magas, egy közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk, és nyilván ki 
kell majd választanunk a legolcsóbb pályázót. Jövőre kell ezt megcsinálnunk, és nem szeretném, hogy ebből is egy vita 
lenne, hogy nem tájékoztattuk a lakosságot erről sem! Gyakorlatilag idén is azok járnak el törvényesen, akiknek a 
szippantós elviszi a szennyvizét! Jövőre – ha ez a rendelet meglesz – mindenkinek számlával kell bizonyítani, hogy 
szippantatott, mert aki ezt nem tudja, annak az úgynevezett talajterhelési díjat kell megfizetni! Hogy annak mennyi lesz 
az összege, és ki fogja kiszabni, azt még előre nem tudni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Meg van rendelve a közbeszerzés kiírása, tehát ha lesznek jelentkezők, azt fogjuk elbírálni, hogy ki az, aki a 
legolcsóbban csinálja.  
 
Loksa András  tolmácsi lakos 
Nem tudom, hogy községünkre vonatkozóan milyen tülekedés lesz a szolgáltatók között, mert ugye a Zöld Híddal 
nagyon befürödtünk! Fizethetjük az ország legdrágább szemétszállítási díját! 26.000 Ft-ot hol fizetnek még? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sok helyen! 
 
Loksa András  tolmácsi lakos 
Egy ilyen kis faluban, ahol kazánok vannak, rengeteg egyedül élő özvegyasszony, üres házak vannak! Érdemes volna a 
Zöld Híd kocsiját a mázsaházba kivinni, amikor bejönnek meg kimennek, és akkor megnézni, hogy tonnára mit visz el a 
faluból!  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
5.000 Ft/mérés! 
 
Loksa András  tolmácsi lakos 
Én fizetek 120 literes kuka után, és közben alig van az alján! Ti is ketten vagytok Gergő, de rengeteg az egyedüli! Miért 
veszik ki a zsebükből a pénzt? Itt nem nyugdíjas alezredesek vannak! Itt minimálbérből nyugdíjba menők élnek! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezeket a dolgokat nem az önkormányzat találja ki! 
 
Loksa András  tolmácsi lakos 
Másik dolog: van nekem 10 m3 fogyasztásom, 8 m3-ről kell számlát adnom, de minek hívjam, ha nincs mit 
kiszippantani, mert elszivárog? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
De ezt meg kell szűntetni! Nincs szikkasztásos szennyvízelhelyezés! Ezt nem én találtam ki! Ezt nekünk is a nyakunkba 
varrták! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bocsánat! Én ezt elmondtam az elején, hogy nem mi találtuk ki! 
 
Loksa András  tolmácsi lakos 
Ez stimm! Én csak felvetettem, hogy a falunak most anyagilag a legmegterhelőbb problémája lesz a szennyvíz 
elhelyezés. Ha Mari nénire kivetjük, hogy csináltasson ilyen-olyan szabványú zárt szennyvízderítőt, és hozza a 
szippantásról a számlát. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Tárolóról van szó! Derítőről már nem lehet szó! 
 
Loksa András  tolmácsi lakos 
Tárolót! És hozza a számlát, akkor mi lesz? Én elmondom, hogy mi lesz, ami vadkerten történt, hogy a pincékbe fúrtak 
kutat – ez nem vicc - és gyorsan lecsökkentették a vízfogyasztásukat negyedére, és ugyanúgy a csatornába leeresztem! 
Igen ám, de a tisztítómű ugyanúgy terhelődik! Vadkerten sokan az esővizet is bevezették a csatornába, és megbüntették 
a népet! Tehát itt vannak ilyen gyakorlati problémák! Ennek a falunak nincs annyi jövedelme, mint ahogy a 26.000 m3 
ki lett számítva!  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ezt a DMRV Zrt. adta meg, én nem vitatkozok velük! 
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Loksa András  tolmácsi lakos 
Biztos! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha ezt beszorzod a 3.000 Ft-tal, akkor 78 millió forint jön ki! Ha neki fognak ellenőrizni a környezetvédelmi 
minisztériumból, és ha rád tudja bizonyítani, hogy nem zárt rendszerű a tárolód, megbüntetnek! Környezetterhelési díjat 
fognak kiszabni! Ezt ne mi találtuk ki, hogy elő tudjunk rukkolni valamivel! Nekünk ki kellett a közbeszerzési 
pályázatot írni, ami elég tetemes összeg, és megversenyeztetjük, hogy a nekünk legjobb szippantós jöjjön ide! Azt is 
meg kell szervezni, hogy amikor jön, több helyre tudjon menni, hogy a kocsi tele legyen. Fizetnünk kell a szállítási 
díjért és az elhelyezésért. Ezt Európában is így csinálják! Most az a legnagyobb baj, hogy annak idején, amikor a 
környékben mindenki csatornázott – most nem akarom bántani a régi polgármesterünket - mi nem csináltuk meg! Itt 
vagyunk most a bajba! A környékünkön mindenkinek van, csak nekünk nincs! 
 
Torma Andrea jegyző 
A Zöld Híddal kapcsolatosan szeretném még elmondani, hogy meg kell, hogy védjem Őket. El kell mondani, hogy 
olyan szigorú szabályok léptek be a hulladékgazdálkodásba és szállításban, hogy jelenleg a környezetünkben a Zöld Híd 
az egyetlen, aki ennek megfelel és megvan minden engedélye, és január 1-jétől jelenleg több faluban is az a helyzet, 
hogy nincs, aki szállítani fogja a hulladékot! Tehát ez nem olyan egyszerű kérdés, mint ahogy el tetszett mondani! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az elődeink csatlakoztak 2004-ben a Zöld Híd társuláshoz, és nagyon jól tették! Akkor évi 50.000 Ft szemétszállítási 
díjról szóltak a kalkulációk! Jelenleg 108 település van a társulásban, és akik eljártak a társulási ülésekre 
polgármesterek, azoknak köszönhető, hogy minden évben tudtunk valamit faragni az árból, és most itt tartunk 26-28 
ezer forintnál! Ez a társulás a miénk, önkormányzati nonprofit társulás. Van olyan csatlakozott település, aki több millió 
forint büntetést kap azért, mert olcsóbb vállalkozóval szállíttatta a szemetét, nem pedig a Zöld Híddal! Most viszont már 
a Zöld Hidat választanák sokan a törvényi változás miatt, de a társulás nem tudja őket fogadni. Nekünk az a jó, hogy 
törvényesen csináltunk mindent - igaz évi 26-28 ezer forintunkba kerül - de nem kapunk büntetést a nyakunkba! A Zöld 
Híd 95 %-os eu-s támogatásból valósult meg. Gondolják el, ha becsődöl, ezt a támogatást vissza kell fizetni, és a társult 
településeken lakosságarányosan fogják behajtani! Valóban többet fizettünk, mint a környező települések, de 
becsületesen, törvényesen jártunk el! 
 
Torma Andrea jegyző 
Nem sokkal fizetünk többet, mint a környező települések, vagy ha az országos átlagot vesszük. Ahol nem a Zöld Híd 
szállított, azokon a településeken is 20-25 ezer forinttal dolgozott a magánvállalkozó úgy, hogy esetleg feketén 
foglalkoztatott embereket. Ennek ellenére nem tudta sokkal olcsóbban elvégezni a szállítást, mert olyan költségek 
vannak, például magas elhelyezési díjak, amit az állam kiszabott, amivel nem tudnak mit kezdeni.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az előző szállítónk sem tudta volna sokkal olcsóbban megoldani a szolgáltatás, ráadásul a díjat nekünk, 
önkormányzatnak kellett volna beszedni! 
 
Torma Andrea jegyző 
És ebben a szolgáltatásban benne van a szeletív hulladékgyűjtés, a zöld hulladék gyüjtés, ami a magánvállalkozóknál 
nincs. 
 
Loksa András  tolmácsi lakos 
Én a Zöld Hidat személy szerint azért ellenzem, mert megszűntette a versenyt! Visszatérve a szennyvízre: Tolmács, 
mint egy sziget, egyedül nem tudja megoldani a problémát! Hogyan tudjuk lenyomni az árat, amikor mindenki 
fölemeli?  
 
Torma Andrea jegyző 
Nem feltétlenül így van, mert azokon a településeken is meg kell oldani ezt a problémát, ahol ki van építve a 
csatornahálózat, mert jellemzően ott sincs 100%-os rákötöttség! Tehát a környező településeken ugyan úgy működtetni 
kell ezt a közszolgáltatást, csak az a különbség, hogy itt minden ingatlant érint.  
 
Loksa András  tolmácsi lakos 
Én a tárgyalási pozíciót kérdezem! 
 
Torma Andrea jegyző 
Közbeszerzési eljárásnál nincs tárgyalási pozíciót! Ki lesz írva a közbeszerzés, és a pályázók beadják az ajánlataikat. 
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Loksa András  tolmácsi lakos 
Nyilván, hogy felverik majd az árat! 
 
Torma Andrea jegyző 
Ha nyerni akar, akkor elvileg nem. Ez a közbeszerzés lényege. 
 
Loksa András  tolmácsi lakos 
Hogy tudják majd a lakosságot rákényszeríteni, hogy a zárt tározót megépítsék? 
 
Torma Andrea jegyző 
Ez még megoldandó kérdés. 
 
Loksa András  tolmácsi lakos 
Kiküldik a Mari néninek a csekket, hogy a 60.000 Ft-os nyugdíjából fizessen? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt a rendeletet meg kell hozni. 
 
Torma Andrea jegyző 
Az nem új szabály, hogy zárt rendszerű szennyvíztárolóval kell rendelkeznie egy ingatlannak! Ez évek óta előírás! 
Ennek már így kellene működni legalább 10 éve! Ez a rendelet arról fog szólni, hogy a szippantást és elszállítást melyik 
szolgáltató végzi, mennyiért, hova kell leadnia a szennyvizet, melyik telepre, mert ez is ki lesz jelölve, amit a 
környezetvédelmi felügyelőség kijelöl, csak oda lehet szállítani, satöbbi. A zárt szennyvíztároló most nem kérdés, 
annak úgy kellene már lennie. 
 
Loksa András  tolmácsi lakos 
A polgármester úr említette, hogy a községnek van pénze. Miért nem ruházunk be egy szippantós autót, és végeznénk 
magunknak? Ha mással végeztetjük, annak az a lényege, hogy legyen rajta haszon! Azt halljuk mindenhol, hogy a 
szolgáltatásokat vegyük kézbe, akkor a haszon itt marad! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Megnyugtatlak, hogy ez már a testületi ülésen is vita tárgyát képezte!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én akkor vagyok nyugodt, ha van egy kis pénzünk! Ne kelljen olyan helyzetbe jutni, mint pár környező település, hogy 
nem tudnak bért fizetni! Inkább legyen egy kis tartalékunk! 
 
Loksa András  tolmácsi lakos 
Értelek! De a gondatlanoknak, akik szórták szét a pénzt, az állam mekkora összegeket adott! 
 
Havai László tolmácsi lakos 
Már a 90-es törvény kötelező feladatként írta elő az önkormányzatoknak a szennyvízkezelést. Én már két hete 
telefonáltam egy vállalkozónak, de azt mondta, hogy több a papírmunkája, mint a szippantás! 16 m3-es szippantója van, 
és szerintem Ő megfelel a feltételeknek, amik elő vannak írva. Mivel ez kötelező feladat, és már 2 hete nem jön, kérem 
az önkormányzatot, hogy adjon nekem egy telefonszámot, hogy kivel szippantathatok még! Fölvetődött a szennyvíz! 
Annak idején a tolmácsi képviselő-testület megszavazta – nagy nehezen - hogy Rétsággal egyesülünk és együtt 
csináljuk a beruházást. A megvalósítási terveket is elő lehet venni, amin szerepel Rétság és Tolmács is, és még két 
variáció is volt a tisztítóval kapcsolatban! Ezt a rétsági testület nem fogadta el! Én megpróbáltam meggyőzni a 
polgármestert és a jegyzőt, hogy 10 %-kal emelkednek a pályázati pénzek, és Rétság is jól jár, ezért nagy nehezen 
elfogadta Rétság, és Tolmácsnak el kellett volna fogadnia egy kis módosításokkal, de nem volt meg a minősített 
többség – volt aki ellene lobbizott - és itt csúsztunk ki! Ha nem ez történik, már Tolmácson kész szennyvízhálózat 
lenne!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ki volt az a képviselő? 
 
Havai László tolmácsi lakos 
Ott van a jegyzőkönyv, nézzétek meg! 
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
Azt mondta, hogy Tolmácson majd ingyen fogják megoldani a szennyvizet. 
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Havai László tolmácsi lakos 
A szemétszállításra visszatérve: tudom, hogy ’95-óta 3-4 vállalkozó szállított Tolmácson. Tudom azt is, hogy hogy 
kalkulálták ki a vállalkozók a szemétszállítási díjat. 300-zal – mert körülbelül annyi lakás van Tolmácson – beszorozták 
a 110-es kukát, és súlyra, illetve mennyiségre adták meg a vállalási költséget. Én csak azért reklamálok, mert jegyzem a 
naptárba, hogy az idén én háromszor raktam ki a kukát, és akkor sem volt benne csak 5 kg szemét körülbelül. Én 1 kg 
szemételszállításért fizetek 5.000 Ft-ot! Ezt személyautóval is elvinném! Jó volna az önkormányzatnak arra jobban 
odafigyelni, hogy ne az legyen, hogy két kukásautó is elszalad hétfőnként. Én használom a szelektív gyűjtőt is, 
használom a saját két komposztálómat, és mivel ebéd előfizető vagyok, nem igazán van háztartási hulladékom. A 
papírral pedig befűtök. Külön költségekbe verte a képviselő-testület a lakosságot az utcanévváltozással, mondjuk nem 
mindenkit, de legalább annyit elvártam volna az önkormányzattól – úgy ahogy a rétsági önkormányzat is tette - hogy 
átvállalja a díj felét, illetve még többet. Tolmácson is volt olyan, hogy se kommunális adót nem kellett fizetni, se 
szemétszállítási díjat. Nehogy azt gondolja valaki, hogy a vállalkozó ingyen csinálta! Az önkormányzat fizetett minden 
évben több mint 1 millió forintot a vállalkozónak. Én tudom, hogy Tolmács Nyugat-Nógrádban a legjobb 
önkormányzatok közé tartozik a bevétel szempontjából. Annak idején én többeknek mondtam, hogy minél nagyobb 
költséget kell csinálni, mivel az állam az önkormányzatoktól átvállalja. Régen azt volt, hogy Tolmács megtermelte a 
pénzt, Rétság elosztotta Rétságra és Bánkra, Tolmácson pedig nem maradt semmi! Próbálom a testület felé azt sugallni, 
hogy jó volna, ha a Rétságiak előtt járnánk, attól függetlenül, hogy az ipari park miatt Rétságnak most jobban megy! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Én azt mondom, hogy arra ne legyünk büszkék, hogy milyen csórók vagyunk, és működésképtelenek vagyunk, és aki 
jobban sír ahhoz többet vág az állam! Igaz, hogy sokan haladnak ilyen elv mentén, és szeretnek benyújtani holmi 
pályázatokat, és akár politikai hátszéllel – ezt föl merem vállalni – kapnak különböző pénzösszegeket, illetve 
fölturbózzák a kiadásokat, hogy nekik milyen rosszul megy! Én azt mondom, hogy erre ne legyünk büszkék! A 
költségvetést az idei évben nem lehetett mínuszosra tervezni. Mindenki vakarózott, de ilyen nincs, hogy mínuszos 
valaki. Az állam tavalyi évben konszolidált mindenkit, az 5.000 fő felettieket pedig az idén. Tavaly mi is kaptunk 6 
millió forintot, de nekünk az fejlesztési célú hitel volt, nem működési hiányból származott. Azt hiszem, örültünk neki! 
A lényeg az, hogy a tavalyi évben mindenkit nullára tettek, így az 5.000 alatti településeket is, és az az elvárása innentől 
az államnak, hogy a bevételeink fedezzék a kiadásainkat.  
 
Havai László tolmácsi lakos 
Teljesen egyetértek! Én 10,5 évig voltam polgármester és mindig pluszban voltunk. Volt, amikor 30 millió felett volt a 
pénzmaradványunk, és abból építettük a faluházat! Az önkormányzat átvállalhatta volna a szemétszállítás felét! 
 
Torma Andrea jegyző 
Az a baj, hogy ami régen 1 millió forint volt, az most 5 vagy 10. És akkor nem jutna fejlesztésre. Mérlegelendő, hogy 
10 millió forintot a hulladékszállításba tesz az önkormányzat, vagy fejleszt! 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Hozzávetőleg 15! Higgye el Polgármester Úr, – ha szabad így megszólítanom - hogy ez így nem működőképes, és nem 
járható, hogy mi sírunk, és majd valaki segít! A szemétszállítás olyan kiadás, amit nem igazán ismer el az állam, mert 
az egy szolgáltatás, és a szociális ágazathoz és a közoktatáshoz másként áll az állam. Olyan címen, hogy nekünk 
mennyibe kerül a hulladékszállítás, biztos, hogy nem fognak minket támogatni! Ezt tapasztalatból merem mondani!  
 
Havai László tolmácsi lakos 
A pályázatok előfinanszírozottak, lehet azt tudni, hogy a kamat mibe kerül? A Kisbíróba már láthatnánk egy olyan 
költségvetést, mint amilyet annak idején mi adtunk ki? A kamat viszi el az önkormányzat fejlesztési pénzét? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Milyen fejlesztési pénzét? 
 
Havai László tolmácsi lakos 
A kamatköltség nem kicsi! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amire vettünk fel hitelt – kétszer 5 millió forintot – a ravatalozó felújítása, park felújítás, és a sportpálya. 
 
Pénzes Klára pénzügyi csoportvezető 
Arra szeretnék még reagálni, amit mondott, hogy Tolmácstól elvitte annak idején a hármas a pénzt és Bánknak adta. 
Nem adta Bánknak se, higgye el! 
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Dudás Gergely alpolgármester 
Nekem egy kérdésem lenne a szemétszállításhoz, meg hogy hogy viselkedünk mi, hogy a szemétszállítás működjön! 90 
%-unknak van halottja itt kint a temetőben. Tessenek megnézni, ott el van helyezve kettő darab konténer, amire rá van 
írva, hogy mit kellene benne elhelyezni! Mellé van még téve két kuka, arra is rá van írva, hogy mit kéne bele tenni! 
Ehhez képest a közmunkásoknak kell szétválogatni, hogy ez üveg, vagy más. Mindent beledobálnak, mert nincs ahhoz 
kultúránk, hogy tudomásul vegyük azt, hogy mást nem dobunk bele, csak azt, ami rá van írva! Nyugat Európát nagyon 
későn fogjuk utolérni ebben! Szét kell válogattatnunk a szemetet, mert így nem hajlandók elszállítani! 
 
Havai László tolmácsi lakos 
Az is tény, hogy nem szabályosan, de amit lehet, elégetnek a közmunkások! 
 
Loksa András  tolmácsi lakos 
A januári Kisbíróba Krisztike írt egy egész oldalas cikket a helyi tűzgyújtási rendeletről. Abban volt megemlítve a 
falugyűlés, amin hárman jelentek meg. Kérdezem azt, hogy a nyári hónapokban miért kell a községben egyáltalán tüzet 
gyújtani? A fű zöld, el nem ég! Javaslok a nyári hónapokra teljes tűzgyújtási tilalmat elrendelni a község területén! Mi 
van olyan halaszthatatlan, ami nem bírja ki szeptemberig? Ruhát nem lehet kitenni szárítani, ablakot nem lehet kinyitni! 
Egy marék zöld fűvel fél Sziluskát el tudom árasztani füsttel! Mi lesz akkor, ha az megmarad októberig? Egy: kiszárad, 
kettő: elrohad, harmadik az, hogy ellopják! Más nincs! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igazad van! Azért van a komposztláda! Sajnos az idős lakosság ezt nem fogja föl, és egyből tüzel! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ez így van! 
 
Loksa András  tolmácsi lakos 
Én megtiltanám! Május 15-től szeptemberig senki nem tüzelhetne semmit! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Abba az utcába, amibe Te laksz, amikor nyáron este 8-kor tüzeltek, én szóltam, hogy abba kéne hagyni, mert már 
ilyenkor nem száll fel a füst, hanem az alsó légrétegben terjeng! Tudod mi lett a vége? A saját lakásom előtt akart 
agyonütni az úriember! Jelző nélkül fel tudom sorolni, hogy szerinte az édesanyám mi volt, és mi lett volna! Így 
viselkednek, ha merünk szólni, hogy ezt nem kellene! Próbáld meg, hogy szólsz neki, és meg fogod látni, hogy mit 
kapsz érte! Én örültem, hogy megúsztam megverés nélkül! 
 
Loksa András  tolmácsi lakos 
Teljesen megtiltani! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Ha nem lenne szabályozva, éjjel-nappal tüzelnének! Azért lett kijelölve ez a két nap, mert különben minden nap 
tüzelnének! 
 
Loksa András  tolmácsi lakos 
Semmit nem kell tüzelni nyáron! Semmit! Amikor zöld, nem ég el! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Volt egy házaspár, aki nemrég azt kérte, hogy mellettük is takaríttassuk ki az árkot, mert tarthatatlan állapot, hogy tele 
van fűvel nőve, egyszer ugyan lekaszálták, de az azóta úgy van! Elmentünk megnézni és paradicsom szárat is találtunk! 
A patakba én még életembe nem láttam sehol, semerre paradicsomot, csak azon az egy helyen! És ezt nekünk lenne 
kötelességünk kitakaríttatni? 
 
Zomborka Károly tolmácsi lakos 
Én amondó vagyok, hogy így ahogy van, ez így jól van! Este, vagy késő este, már nem szabad gyújtani, de ami össze 
jön a kertbe, azt nem tudjuk hova elvinni! Szerintem ez a heti két napos tüzelés rendben van! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
A zöldhulladékot biozsákban kéthetente elszállítják. 
 
Bornemisza Sándorné tolmácsi lakos 
Minden páratlan héten elszállítják komposztnak, és azt ki lehet várni. 
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Havai László tolmácsi lakos 
Nagyon jó a rendelet, de meg kell várni, hogy az idősek is megszokják! Ők már nehezen térnek el a szokásaiktól. 
 
Loksa András  tolmácsi lakos 
Az utcánk vége felé van egy áteresz, azt be kellene tömni, mert semmi funkciója nincs azon kívül, hogy az alsó sort 
elárassza a víz, mert a fölső soron nincs kiásva az árok! 20 év alatt még polgármester nem ment végig az utcán 
megnézni, hogy hol folyik a víz! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Elárulom most Neked, hogy nekünk erre már tervünk is van! 
 
Loksa András  tolmácsi lakos 
Nem terv kell oda! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha kiírják a szennyvíz pályázatot, ki szokták írni mellé a csapadékvíz elvezetés pályázatot is, akkor nekünk már erre is 
megvannak a terveink. Nem kevés pénz az se! 
 
Loksa András  tolmácsi lakos 
Ha az átereszt betömik, az semmibe nem kerül.  
 
Novák Ferenc tolmácsi lakos 
Egy kicsit visszatérve: a hulladékgyűjtő szigeteket az önkormányzatnak köszönhetők, bár lehet, hogy tévedek! Valami 
miatt nem lett jó. Gergely szépen felolvassa a törvényt, mi hozzászólunk, és megint nem lesz jó! A választott 
tisztségviselők azért vannak, hogy a mi hangunkat elvigyék Brüsszelig! És megmondani neki, hogy gyerekek, nem így 
van! Nem így van! A temetőben tényleg ott van az üveges kuka, de nem lehetne egy EU-s kukát kivinni oda, és onnan 
elvinnék a mécseseket?  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ha mécses lenne benne! 
 
Novák Ferenc tolmácsi lakos 
Az egy más kérdés! Úgyis az lesz, amit a Laci mondott, hogy majd megszokjuk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Vannak a gyűjtőszigetek, és nem az van, hogy nem jó! Minden település választhatott, hogy mit szeretne: meghagyni a 
gyűjtőszigetet, vagy a házhoz menő szelektív gyűjtést. Nem kényelmesebb az nekünk, ha oda jön a házunkhoz a gyűjtő 
kocsi és elviszi a házunk elől az ingyenes zsákba kihelyezett szelektív hulladékot? Az üveges konténerek azért 
maradtak itt, mert az üveget nem lehet betenni a szelektíves zsákba. 
Temető hulladék: igaza van az Alpolgármester Úrnak! Valóban nem vagyunk sajnos olyan kultúráltak, hogy a 
megfelelő edénybe rakjuk a szemetet! Elviszik a szemetet válogatás nélkül is, de ha egybe van dobálva minden sokkal 
drágábban fogadják be. Ha szelektíven szét van válogatva sokkal olcsóbb az elhelyezése! Sajnos ezt nem tudjuk! Mi 
tolmácsiak ilyenek vagyunk! Más településen is ilyenek, nem tudjuk, hogy mi az, hogy szelektív gyűjtés! 
 
Novák Ferenc tolmácsi lakos 
Én hallottam, amikor nem vitték el a hivatal elől a kukát, kiöntötték az útra és otthagyták! A temetőből lehozták a 
hivatal elé, és innen sem vitték el! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én ilyenről nem tudok! 
 
Novák Ferenc tolmácsi lakos 
Én láttam! A nyomorba is nagyon kell tudnunk tervezgetnünk! Mikor a legnagyobb bajban vagyunk, akkor kell valami 
jó ötlettel előállni! Ez nem jó ötlet lesz! Rétság és Tolmács között a Zarándok út mellett kellene egy mozgójárdát 
csinálni. Van ilyen! Ez volt a vicces része!  
A pályázattal kapcsolatban: a választott tisztségviselők képviseljék azt, amit többen elmondtak itt már! Ebbe a 
túlmodernizált világban mindenki kukáját – gombnyomásra a kocsin – le kellene mérni! Ilyen egyszerű! 
 
Havai László tolmácsi lakos 
Pontosan! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt már mi polgármesterek is felvetettük a társulási ülésen, de iszonyatos összeg ezt bevezetni! Bár úgy olvastam a Zöld 
Híd honlapján, hogy már valahol próbálják ezt bevezetni, dolgoznak rajta, és előbb-utóbb biztos, hogy ez lesz! Én is azt 
mondom, hogy az volna a megoldás, hogy lemérik, és az alapján fizetem a szemétszállítási díjat! Világos! A Zöld Híd 
most egységes díjtételt alkalmaz. Tőlünk Nógrádmarcalba viszik a szemetet, és a nógrádmarcaliak is ugyan annyit 
fizetnek, mint mi, nem számít, hogy helyben vannak és szinte nincs szállítási költség! 
 
Novák Ferenc tolmácsi lakos 
Jól kitoltak velük is! 
 
Havai László tolmácsi lakos 
A balassagyarmati kórházat zöld hulladékkal fűtik. Én megnéztem. Megy futószalagon be a kazánba.  
 
Novák Ferenc tolmácsi lakos 
A gyerekeim Budapesten vannak és ott is vannak ezek a szelektív szigetek, ahova szépen külön válogatnak mindent, és 
jön egy kukás autó, és egy autóba öntöznek minden konténert! Mindent egybe! Nem különbek tőlünk a pestiek se, meg 
a budaiak se! Büszke vagyok arra, hogy tolmácsi születésű vagyok! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehetőség volt arra, hogy a Zöld Hídhoz el lehessen menni – az óvodások és a nyugdíjas klubosok voltak is – nyílt 
napra. Ott bemutatták a munkafolyamatot. Ott is volt olyan, hogy egyben volt mindenféle hulladék, leöntötték, onnan 
szalagokon megy a hulladék és kézzel válogatják szét.  
 
Bornemisza Sándorné tolmácsi lakos 
Egy  autóval a szelektívet összeszedi, az utca végén fordul egyet és szedi a kommunálist ugyanabba. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem! Ilyen nics! 
 
Bornemisza Sándorné tolmácsi lakos 
Ugyanaz az autó, ugyanaz a sofőr! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem! Külön szedik a szelektívet! Két autó jár! 
 
Bornemisza Sándorné tolmácsi lakos 
Ezt én is így gondoltam, de nem így működött! Én kiálltam a kapuba és megnéztem!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De most így van, külön szedik össze! 
 
Bornemisza Sándorné tolmácsi lakos 
Lehet, hogy most így, de akkor, amikor én láttam, ugyanaz az autó volt! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Másik autó jön, sajnos elég korán jár.  
 
Bornemisza Sándorné tolmácsi lakos 
Én mióta itt lakom, mindig is külön gyűjtöttem, és fogták, földobták egybe! Nem láttam rosszul, hogy ugyanaz az autó 
volt! Lehet, hogy csak azon a napon, de így volt! 
 
Havai László tolmácsi lakos 
Hallottam, hogy várható egy csoki vagy nápolyi üzem idetelepülése. Lesz abból valami? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Egy 8-10 főt foglalkoztató csarnok fog épülni. Hogy mi lesz valójában a tevékenysége, arról konkrétumot még 
nem mondhatok. A vállalkozók aláírták a megállapodási szerződést, kiutalták részükre az előleget, és úgy néz ki, hogy 
tavasszal kezdenek építkezni. Úriban van egy csokoládé üzemük, teljesen magyar, és most ott indul egy 100 fős 
beruházás, ezért itt nálunk csak tavasszal kezdenek.  
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Havai László tolmácsi lakos 
A testület készül a szennyvízrendeletet megalkotni. 2000 előtt a Kovácstúri Béla volt a környezetvédelmi miniszter, és a 
Nyugat Nógrádi polgármesterek össze voltunk hívva, és azt mondta, hogy ne álmodozzunk, mert Párizsban a szennyvíz 
fele tisztítatlanul folyik a Szajnába. Mi itt Tolmácson ne legyünk nagyon szigorúk!  
 
Loksa András  tolmácsi lakos 
Mi nem Párizsban fizetünk, hanem itt! 
 
Havai László tolmácsi lakos 
Te nem fizetsz, mert elissza a kerted! Én fizetek már régóta! 
 
Novák Ferenc tolmácsi lakos 
A Laci kérdezte a fejlesztéseket. Egy szociális foglalkoztató kastély? Jól működik Tereskén és Rétságon is, és én azt 
kívánom ennek a testület, hogy sikerüljön egy ilyet létesíteni!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó kérdés! A kastéllyal kapcsolatban még valóban nem beszéltünk. Gondolom, mindenki tudja, hogy az idén februárban 
megnyertük a pert, és március elején a tulajdonunkba is került a kastély mindenféle teher nélkül. Mi lesz a jövője? A 
testület ebben még nem akart dönteni. Várunk megfelelő pályázati lehetőségre, esetleg egy olyan befektetőre, aki 
valami olyat próbálna, hogy a település javát szolgálná. Hogy szociális intézmény lesz-e, ezt nem tudjuk. A lényeg az, 
hogy az önkormányzat tulajdonában van.  
 
Havai László tolmácsi lakos 
Mikor lesz a népszavazás az utcanevek ügyében? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Február 2-ára írta ki a testület. 
 
Havai László tolmácsi lakos 
Ha a testület most még visszalépne, ez a költség nem terhelné a falut, ugye? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De most már így lesz! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A népszavazás meg lesz tartva! Ezt már kiírták! 
 
Havai László tolmácsi lakos 
Kivétel, ha a képviselő-testület lép vissza! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, nincs ilyen! 
 
Havai László tolmácsi lakos 
Annak idején, amikor a Ságvári Endre utca neve változott Szurdok utcára, másodmagammal végig mentem az egész 
utcán, mindenkit végigkérdeztem. Egy valaki ellenezte. Nekem tetszik a Tolmácsi út helyett a Szent Lőrinc út! Még 
mindig megcsinálhatnátok azt, hogy …. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Hülyén hangzott, hogy Tolmácson Tolmácsi út! 
 
Havai László tolmácsi lakos 
… az utca lakóit végigkérdezni, hogy mennyi akarja és mennyi nem! Ezt minden utcában megcsinálhatnátok! Így kellett 
volna kezdeni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én már elmondtam több helyen is, azon az ominózus fórumon is, hogy igazából mi fog történni. Ki van írva a 
népszavazás, a falu lakossága el fogja dönteni, hogy amit feltettek kérdést, mit válaszolnak rá! El fogja dönteni a falu 
lakossága! Azt mindenki tudja, hogy a döntésünk törvényes volt. Elérték azt, hogy népszavazás lesz ebben a kérdésben. 
Úgy gondolom, hogy fölösleges tovább beszélnünk erről! 
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Loksa András  tolmácsi lakos 
Nem fölösleges, mert nem egy problémáról van szó, hanem háromról! A Tolmácsi útnak nem az eredeti nevét adták 
vissza, – Kossuth Lajos utca - hanem egy új lett. De ehhez nekem mi közöm van, aki nem abban az utcában lakok? Ki 
szavazhat egyáltalán? Az is, akit nem érint az utcanévváltozás? Annak mi köze van hozzá? Én egy napot álltam az 
okmányirodában a forgalmimat átíratni!  
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
Ilyet ne mondjál! Az 10 perc és kész! 
 
Loksa András  tolmácsi lakos 
Persze 10 perc alatt megcsinálták, miután egy napot ott álltam! Itt most egy kalap alá vették az összes utcát, és a teret. 
Szegény Géza Atya volna az első, aki letépné a táblát! Nem tudjuk, ki szavaz, milyen okmányok kellenek hozzá? A 
szomszédom Budapesten cseréltetett útlevelet, és ott az Alkotmány utcát írták neki be, holott Sziluskáról volna szó. Én 
ha jövök egy útlevéllel, azt elfogadják-e vagy sem? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Az útlevélben nincs benne a lakcím! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Itt van a helyi választási iroda vezetője, el fogja mondani. 
 
Loksa András  tolmácsi lakos 
De ezt a három dolgot összegyúrtátok, és én azt gondolom, hogy nem lett volna szabad! Olyanok is szavazhatnak, 
akiknek semmi közük hozzá! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ki gyúrta össze? 
 
Loksa András  tolmácsi lakos 
Az önkormányzat! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Te tévedésbe vagy! 
 
Loksa András  tolmácsi lakos 
De miért nem lehetett külön választani ezt a három dolgot? 
 
Torma Andrea jegyző, helyi választási iroda vezetője 
Mármint hol? A népszavazásnál? 
 
Loksa András  tolmácsi lakos 
Igen! Három dobozt is kellett volna kihelyezni! 
 
Torma Andrea jegyző,  helyi választási iroda vezetője 
A népszavazás kérdése úgy kerül kiírásra, ahogy az állampolgárok kezdeményezték a helyi népszavazást! Ez a kérdés 
szerepelt az állampolgárok aláírásgyűjtő ívén, tehát az állampolgárok azt kérték, hogy konkrétan ez a kérdés szereplejen 
a népszavazáson. Az önkormányzatnak a kérdésfeltevésbe a világon semmiféle beleszólási joga nincs! A kérdést az 
állampolgárok fogalmazták meg, illetve azok, akik aláírták, egyetértettek ezzel a kérdéssel! Ezzel a kérdéssel lesz a 
népszavazás megtartva, ez fog szerepelni a szavazólapon. A népszavazásra ugyanazok a szabályok érvényesek, mint 
bármelyik más választáson. Népszavazást nem lehet úgy tartani, hogy csak a falu egyik fele, vagy csak a másik fele 
vesz részt benne. Azért helyi népszavazás, mert egy helyi közügyet érintő kérdésben kell dönteni! Helyi közügyet érintő 
kérdésben a falu lakosságának, a falu szavazópolgárainak lehet szavazni, véleményt nyilvánítani. Vagyis aki választó 
jogosult, mindenki részt vehet ezen a népszavazáson. Ugyanazok az okmányok szükségesek a népszavazásnál, mint 
bármelyik más választásnál. Személyigazolvány és lakcímkártya, vagy a régi típusú személyigazolvány, amiben benne 
van a lakcím, vagy útlevél és lakcímkártya, illetve az új típusú forgalmi engedély, a fényképes lakcímkártyával. Ez 
minden választásnál és a népszavazásnál is így van. Egyébként ettől függetlenül, hogy ezt most elmondtam, január 
hónapban minden választópolgár fog kapni értesítést a népszavazásról, ugyanúgy, mint bármely más választásról a 
választást megelőző időszakban.  
 
Loksa András  tolmácsi lakos 
Érthetetlen egy kicsit a dolog. A januári falugyűlésen meg sem volt említve az utcanév változtatás! Április 25-én már 
másik utcában ébredtem föl!  
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Torma Andrea jegyző – helyi választási iroda vezetője 
Elnézést, de ebben a témában már volt külön egy falugyűlés! Ez már elmúlt, helyi népszavazás lesz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az ezzel kapcsolatos vitát itt most lezárom! Lesz népszavazás, és eldönti a falu lakossága, hogy igen vagy nem! 
 
Loksa András  tolmácsi lakos 
Bocsánat! Én jó szándékkal mondom! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Világos! 
 
Loksa András  tolmácsi lakos 
A jegyző asszony említette, hogy minden törvényes volt. Új választások lesznek áprilisban és önkormányzati 
választások is lesznek. Gondoljuk el, hogy a demagógia teteje lenne, hogy valaki csak azzal induljon önkormányzati 
posztért, hogy kérem, én visszacsinálom az egészet! Egy úttal megteheti! Vagy nem? Ezt egy év után vissza tudja 
csinálni? 
 
Torma Andrea jegyző – helyi választási iroda vezetője 
Igen.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Letelik az egy év, és az új testület hatásköre, hogy visszaállíthatja az eddigi utcaneveket. 
 
Havai László tolmácsi lakos 
Ha ezt megfelelően előkészítette volna a testület és ki lett volna értesítve az összes érintett, akkor most nem lenne ez. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Arra válaszolj nekem, hogy annak idején a Tolmácsi utcát miért nem lehetett a régi nevére Rákóczi utcára vissza 
nevezni? Ott ültetek! Akkor nem jöttetek erre rá? Pedig akkor vissza lehetett volna csinálni! Úgy ahogy Bánkon! 
 
Makkai Zoltánné tolmácsi lakos 
Megengeditek, hogy én is hozzá szóljak? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tessék! 
 
Makkai Zoltánné tolmácsi lakos 
Én még eddig nem nyilvánítottam véleményt! Nagyon szomorú és elkeseredett vagyok, hogy még mindi itt tart a 
tolmácsi ember! Mindenki! Kivétel nélkül! Szégyellhetjük magunkat, hogy ilyen példát mutatunk a gyermekeinknek, az 
unokáinknak! Ádvent van! Jön a karácsony! A szeretet, a béke ünnepe, és egyszerűen ezt kell az embernek elhallgatni! 
Gondolkozzon el mindenki, előbb a saját magunk lelkébe tegyünk rendbe mindent, és akkor szerintem a faluban is 
ugyan úgy minden rendben lesz! Legyen ellenvélemény, kell is ellenvélemény! Mindig kell, mert ebből tudnak 
építkezni a mostani vezetők is, a volt vezetők is tudtak, meg a leendők is! Egy év múlva mindenki választhat! 
Polgármesternek és képviselőnek jelentkezhet! Egyszerre toljuk azt a szekeret, ne visszafelé! Ezzel is ki lehetne tűnni a 
tolmácsi embereknek! Nagyon gondolkozzon el ezen mindenki! Ennek megvan a jogorvoslata, ki van tűzve a 
népszavazás ideje, és én úgy gondolom, hogy itt megoldódik minden! Legyen már végre ebben a faluba egy kis béke! 
Béke! Köszönöm szépen! 
 
Taps 
 
Bornemisza Sándorné tolmácsi lakos 
Ha valakinek a faluban valamilyen gondja, problémája van, azt itt bent a faluban intézzük el, és ne az országba vigyük! 
Mindenhol, ahol megjelenünk, azt mondják, hogy mi van? Tolmácsi vagy? Igen, tolmácsi vagyok! Nem tolmácsinak 
születtem, de Tolmácson élek és én nem viszem a szemetet ki az országba! Mert most sajnos ezt kaptuk, hogy bárhova 
megyünk, azt halljuk, hogy ja, nálatok ilyen cirkusz van! Ez ne legyen! 
 
Makkai Zoltánné tolmácsi lakos 
Én is úgy gondolom, hogy minden véleménynek megvan a maga ideje és helye, és a megfelelő fórum erre! 
 
Bornemisza Sándorné tolmácsi lakos 
A családi problémákat sem viszi ki senki a faluba. Így van? Akkor a falu ügyét ne vigyük ki az országba! 
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Makkai Zoltánné tolmácsi lakos 
Én mondanék egy nagyon jó magyar közmondást, és ezen mindenki gondolkozzon el, amikor pocskondiázzuk, és 
áztatjuk el a másik embert! „Ki mint él, úgy ítél.” Ezen kell elgondolkodni! 
 
Gyenizse György tolmácsi lakos 
Nem akartam ehhez az egészhez hozzászólni, meg nem is gondoltam, hogy felvetődik ez a dolog. Egyetértek a hölggyel 
1000 %-ig, hogy igen, béke volt a faluban és békének is kell lenni. Ott ahol élünk, békében kell élni az embereknek, ez 
evidens, ez nem vitatható kérdés. Pontosan ezért kellett volna akkor rendkívül odafigyelni, egy hatástanulmányt 
csinálni, amikor utcaneveket változtattak. Ez nem 60 muskátli, hogy most 20 fehéret ide, pirosat 15-öt oda ültessen ki, 
azt csinálja meg, abból baj nem lesz. De ami az embereket ennyire alapvetően érinti és rázza meg, ezt nem kellet volna 
megcsinálni! De az ember tévedhet! Maradjunk a békességnél, egyetértek a hölggyel! Akkor egyszer ember vagyok, 
visszavonom! Én arra az emberre, aki belátja a tévedését, hatalmasat tapsolok, és a legjobban kardoskodom, hogy még 
egyszer ő legyen a vezető! Ha ez nem így történik, akkor van a nagyon nagy baj! Tehát nem a tévedés belátásával van a 
baj! Az Alpolgármester Úr belátta a tévedést gyakorlatilag, csak sajnos ez a dolog, ez a vonal nem ment tovább! Akkor 
nem lett volna itt semmi gond. A tévedést be kell látni, azzal az ember csak erősödik, hogy belátja a tévedését. A II. 
kerületben egy lány, a polgármester megváltoztatott egy utcanevet, 27 ember jött össze, kiment a lány és azt mondta, 
hogy hát ilyen sokan tiltakoznak, akkor holnap visszavonom. Holnap visszavonta! A II. kerületben annyian laknak, mint 
mi itt a 25 faluban együttvéve. És akkor nincsen gond! Ezzel mi történik? Az történik, hogy igen, egy normális ember 
azt látja, hogy ez szépen épül, az szépen épül, mert mindig a tisztesség útján kell nézni, és olyan dolgot azt csak dicsérni 
kell, ami dicséretre méltó. Hiszen nem minden rossz! Aki azt mondja, az hülye, vagy hazudik! Tehát azért kell nagyon 
vigyázni erre, hogy ha én jó, amit csinálok, akkor azt az emberek vegyék úgy, hogy az jó! Ne lehessen belekötni! Most 
ilyenkor ugye mi történik? Hát ugye, akkor megy jobbra – ballra, egyik levélből következik a másik, és ennek se vége, 
se hossza! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönöm szépen 
 
Gyenizse György tolmácsi lakos 
Ez a kategorikus vélemény, ha a képviselő-testület akkor bármikor visszavonta volna, állítom, mindenki megtapsolja és 
újból ezt a képviselő-testületet és polgármestert válassza meg! Köszönöm szépen! 
 
Makkai Zoltánné tolmácsi lakos 
Az egész faluról beszélt az Úr, de szerintem nem az egész falu, csak egy kis része az, aki ezzel a döntéssel nem értett 
egyet. Én, ha képviselő, vagy polgármester lennék, és úgy gondolom, hogy hoztam egy jó döntést, akkor én az mellett 
ugyan úgy kiállok. Nem biztos, hogy jól teszem, nincs hibátlan ember, ez tény! Megkapták a jogorvoslatot? Megkapták! 
Akkor most már várjuk ki, hogy mi lesz a vége! Nem biztos, hogy a jelenlegi testületet és polgármester meg fogják 
választani, hát akkor nem fogják! Itt lesz a lehetőség, minden nagykorú tolmácsi polgár indulhat! Induljon! Adja Isten, 
sikerüljön! Mutassa meg, hogy jobban is lehet ezt a falut vezetni! Köszönöm szépen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Örülök neki, hogy ennyien összejöttünk, az elmúlt évi 3 főhöz képest! Köszönöm szépen a részvételt! 
 
 
A polgármester megköszönte a megjelentek közreműködését, a részvételét, és a közmeghallgatást, falugyűlést bezárta. 

 
 
 
 
 

 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 

Dudásné Rudnai Krisztina 
képviselő 


