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Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének  
 

19/2016. 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V  
 
Készült: 2016. december 1-jén 18.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról és falugyűlésről 

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 
 
Lakosság részéről: a jelenléti íven szereplő 15 fő 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, érdeklődőket! Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen 
van, így a közmeghallgatás és falugyűlés határozatképes, és azt megnyitom. 
A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Dudásné Rudnai Krisztina képviselőt. 
A javaslatot a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 
 
Napirend 
 

1. Tájékoztatás az elmúlt időszak gazdálkodásáról, a jövőre vonatkozó tervekről 

2. A lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői részéről érkező helyi közügyeket érintő 
kérdések és javaslatok 
 

 
1. Napirend  Tájékoztatás az elmúlt időszak gazdálkodásáról, jövőre vonatkozó tervekről 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az önkormányzat képviselő-testülete ezt az évet is, mint az elmúlt többi évet is, sikeresnek értékeli. Sikerült azokat a 
terveket megvalósítani, amiket célul tűztünk ki az éve elején. Az önkormányzat anyagi helyzete is nagyon jó, van 15 
millió forintos megtakarításunk, annak ellenére, hogy sem tavaly sem az idén nem emeltünk meg semmilyen 
adómértéket.  
A Kisbíróban is igyekeztünk tájékoztatás adni a benyújtott pályázatainkról. Sajnos semmilyen értesítést nem kaptunk 
még, bár van egy olyan értesülésem, hogy ezeket év végéig elbírálják, de valószínűleg át fog csúszni a jövő évre. 
Benyújtott pályázataink: az iskola-óvoda energetikai korszerűsítése, ami 70 millió forintos költségvetésű. Szeretnénk a 
legújabb technológiájú nyílászárókat beépíteni, valamint homlokzat és tetőfödém szigetelést, és fűtéskorszerűsítést 
szeretnénk, mivel nagyon régi kazánjaink vannak. Ezzel egy időben a vizesblokkot is fel szeretnénk újítani, illetve az 
óvoda egyik termét. 
A hivatal épületére is benyújtottuk az energetikai pályázatot. Itt is elég elavult kazánok vannak, amiket le szeretnénk 
cserélni, és nyílászáró csere is nagyon ráfér az épületre. Ez 40-45 milliós költségvetésű beruházás lenne.  
Pályázatot nyújtottunk be ipari park kialakítására, illetve az infrastruktúra kiépítésére. Többen hallották már, hogy az 
önkormányzat a bekötőút mellett 10 hektár területet vásárolt erre a célra. A tolmácsiak megértették, hogy ez fontos a 
falunak, és nem milliókat kértek a területért, így 90 Ft/m2 áron sikerült megvenni. Ettől többért nem is tudtuk volna 
megvásárolni. Nem kis munka volt ezt az adásvételt végigvinni, de most már a tulajdonunkban van. Megkaptuk a 
nemzetgazdasági minisztériumtól a beruházási célterületté nyilvánítást, tehát a nemzetgazdasági minisztérium ezt 
támogatja. Reméljük, hogy ez a beruházás is meg fog valósulni, ez 500 milliós beruházás lenne. Utakkal, járdákkal 
vízelvezető árkokkal, egyedi szennyvíztisztítóval rendelkezne a terület, körbe kerítve, bekamerázva, tehát egy modern 
ipari park lesz. Onnantól kezdve várjuk majd a tisztelt vállalkozókat. 
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Végh Zoltán tolmácsi lakos 
Ez mikorra várható? Jelenleg búza van rajta! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A terület iránt nagy az érdeklődés, de amíg nem tudjuk biztosan, hogy támogatják-e a pályázatunkat, nem merek 
senkivel konkrétumokról beszélni, mert nem tudok biztosat mondani. Úgy gondolom, hogy ha minden jól megy, a búza 
aratása után megkezdődhet a kivitelezés. 
 
Torma Andrea jegyző 
A pályázat szerint 2018. május vége a megvalósítási határidő. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, addig kell befejezni. Bízzunk benne, hogy meglesz, minél előbb szeretnénk! Amikor hivatalosan megtudjuk, hogy 
támogatják a pályázatunkat, onnantól kezdve már meg lehet kezdeni a tárgyalásokat.  
 
Nagy Győző tolmácsi lakos 
Lehet már tudni, hogy milyen áron? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egyelőre nem adhatjuk el a területet, csak bérbe adható, körülbelül 500 Ft/m2/év áron. Tehát nem egy nagy összeg. Te 
is vállalkozó vagy, és tudod, hogy a vállalkozások nem igen ruháznak be olyan területre, ami nem a sajátjuk, de majd 
erre is találunk megoldást.  
 
Nagy Győző tolmácsi lakos 
Vagy egy csomó olyan pályázat, ami nem is engedi, hogy sajátunk legyen, én is most pályáztam bérelt területre. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt gondolom, hogy ez egy hosszú távú befektetés lenne a településnek, ha nyerünk a pályázaton és ez létrejön. Az 
adóbevételekből szépen tudna fejlődni Tolmács. 
Sikerült az önkormányzatnak megcsináltatni - teljesen saját forrásból – a Tavasz utcát. Az önkormányzati utak 
felújítására sajnos nincsenek pályázatok, és ha sikerül, szeretnénk minden évben egy utcát felújítani. Van, ami 6 
millióba fog kerülni, van, ami 16-ba, de szépen szeretnénk mindet megcsináltatni, ha máshogy nem, önerőből. 
A vidékfejlesztési program keretén belül a kastély külső felújítására is pályázatunk. A pályázat csak külső felújítást 
enged megvalósítani, – tehát belül nem tudunk semmit csináltatni rajta – de azt gondolom, hogy ha sikerülne, legalább 
kívülről szépen megcsináltatnánk, és majd egyszer belül is, ha olyan pályázati kiírás is lesz. Ez nagyságrendileg 80 
millió forintos beruházás lenne, amiben a tető és a homlokzat eredeti visszaállítása valósulna meg. Ezt teszi most 
lehetővé a pályázat. 
 
Fejes Balázs tolmácsi lakos 
Szeretnék visszatérni az útfelújításokra. Arról volt szó, hogy még az idén felújításra kerül a bekötőút. Miért nem 
valósult meg a fenntartó részéről? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az állami közút is pályázati úton valósítja meg a felújítást, és sajnos csúszik a támogatási szerződés aláírása. Lehet, 
hogy azért, mert nem jönnek az uniós pénzek, ezt nem tudom! A lényeg az, hogy tervezés és közbeszerzés alatt van a 
tolmácsi bekötőút! Meg kell közbeszereztetni, mindennek bizonyos határideje van, ezt által tolódnak a kivitelezések. Az 
Ipoly tévében is nyilatkoztak, hogy a tolmácsi bekötőút már tervezési folyamatban van. Ezt már a télen nem tudják 
megcsináltatni, csak tavasszal lesz felújítva az utunk. Azt ígérték, hogy májusra várható, hogy elkészül. Meg lesz 
csinálva! 
 
Végh Zoltán tolmácsi lakos 
A kamionforgalmunkra is méretezve lesz? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tudom. 
Nem tartozik szorosan ide, de az egyház is benyújtott egy pályázatot a templom felújítására. Tehát ezen pályázatok 
elbírálását várjuk. 
A szennyvíz: annak idején tartottunk egy igényfelmérést, hogy a szennyvíz beruházás ügyében merre induljon el az 
önkormányzat. A döntő többség – a lakosság 1/3-ból, (ennyien juttatták vissza a kérdőívet) 99 % – a hagyományos 
csatornázás mellett döntött. A képviselő-testület ebben az irányban indult el. Kis településnek évek óta nincs kiírva 
pályázat, jelenleg úgy van lehetőség hagyományos szennyvízberuházásra pályázni, hogy agglomerációhoz kell 
tartoznunk. Rétságnak is egy külön agglomerációja van és Bánknak is. Az volna jó Bánknak és Tolmácsnak, ha be 
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tudnánk csatlakozni a rétsági agglomerációba. Bánknak ugyan van szennyvízhálózata, de szennyvíz elhelyezési 
problémáik vannak. A szennyvíz telepükre az idén lejár az engedély, valószínűleg megkapják ismét egy évre, de ez 
nekik sem megoldás. Tárgyaltam a bánki polgármesterrel, utána a két testület is megtárgyalta a dolgot, és írtunk egy 
levelet a rétsági testületnek, polgármesternek, hogy csináljunk egy közös agglomerációt. Azt szerettük volna elérni, 
hogy pályázati úton csináljunk Rétságnak egy modern, közös szennyvíztisztító telepet, ahová menne a bánki és tolmácsi 
szennyvíz is. Rétság felújíttathatta volna a régi, elavult szennyvízhálózatát is, ami a régi honvédségi telepen van, 
nekünk megoldódott volna a szennyvízcsatorna, Bánknak a szennyvíztelep probléma. Lefolytak az egyeztetések a 
három település között. Rétság olyan feltételeket szabott, amit mi nem akarunk elfogadni. A közigazgatási területünkből 
a volt honvédségi területet kérték Rétsághoz csatolni. A képviselő-testületünk úgy értékelte, hogy ez egy értékes terület, 
bármi oda települhet, legyen az ipari tevékenység, gazdasági tevékenység, szolgáltatás, bármi, nekünk fizetne iparűzési 
adót. Mi megértjük azt, hogy ha odaadnánk ezt a közigazgatási területünket, akkor Rétság egyben kezelhetné az egész 
volt honvédségi objektumot, ezért kértük, hogy ajánljanak föl csereterületet. Ettől azonban teljes mértékben elzárkóztak, 
nem kívánnak átadni részünkre közigazgatási területet. Jelenleg ott tartunk, hogy így nem lesz egyezség és közös 
agglomeráció, legalábbis Rétsággal. 
 
Végh Zoltán tolmácsi lakos 
Mekkora a terület, amit kértek? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amit kértek, az 13, 6 hektár. Ehhez képest mi csak 4 hektárt kértünk érte cserébe. Ez a terület nem az önkormányzat 
tulajdona, a tulajdonos Rétság Város Önkormányzata, de közigazgatásilag Tolmácshoz tartozik. Jobban jártak volna, ha 
felajánlanak nekünk az ő területükből és cserélünk, és akkor megvalósulhatott volna a beruházás, és mind a három 
település jól járt volna! Ha azzal a területtel Rétság valamit is kezdeni akar, akkor előbb vagy utóbb úgy is egyezkednie 
kell Tolmáccsal. Csere esetén is veszítettünk volna 9,6 hektárt, de azt szerettük volna, hogy átadják az AFT területét. 
Szerintem Rétság hosszú távon jobban járt volna, és egybe tudta volna kezelni a területét. A lényeg az, hogy nem adták 
és nem született egyezség. Azt még el szeretném mondani, hogy nem biztos, hogy nekünk ezek után nem lesz 
szennyvizünk, mert folytatunk tárgyalásokat a bánki polgármester úrral a DMRV Zrt-vel is, és.megpróbáljuk a DMRV-
n keresztül megcsinálni az agglomerációs besorolást. Tolmács és Bánk minden költséget bevállalt volna: tanulmányok 
elkészíttetését, a rétsági fejlesztések önrészét, tehát Rétságnak nem került volna pénzébe. Ha nem kellett, akkor nem 
kellett. Felhánytorgatták a múltat, hogy Tolmács mindig csak betartott Rétságnak! Erre azért elmondtam, hogy annak 
idején, – az idősebbek emlékeznek rá – ahol most Rétságon a Petőfi utca van, lakó épületek vannak, azt is Tolmács adta 
át Rétságnak 1997-ben, 33,1 hektárt. 2001-ben az ipari parkjuk részére adtunk át 7 egész valahány tized hektárt, amit ha 
nem adunk át, Rétságnak nincs ipari parkja! És mi vagyunk a rosszak? Erre mondta azt a képviselő-testület, hogy így 
biztosan nem fogjuk odaadni a területet! Eddig is elvontunk szennyvízcsatorna hálózat nélkül, még egy darabig 
elleszünk! 
 
Végh Zoltán tolmácsi lakos 
A közvélemény kutatás kötelez benneteket valamire, vagy csak egy irányt adott? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Irányt adott, hogy merre induljunk el. A kisberendezésre van kiírva pályázat, de csak legfeljebb 150 millió forintig 
támogatható. Most akkor melyik utcát csináljuk meg? Kik maradjanak ki? Ez megint nem a legjobb megoldás! Most 
végig megyünk azon az úton, hogy kiépítésre kerüljön a szennyvízcsatorna hálózat. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A közmunka programon belül kisteherautó beszerzés történt. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen! A közmunka program kapcsán tudtunk venni egy kisteherautót, tudtunk venni szerszámgépeket, amik a 
későbbiekben is hasznosak lesznek. Mindent megpróbálunk kihasználni. Amelyik pályázatnak értelmét látjuk, azt ki is 
használtuk, használjuk. 2020-tól egyébként rosszabb lesz a helyzet, nem lesznek uniós pályázatok. Biztos ír majd ki 
pályázatokat a magyar állam is, de szerintem nem lesz ennyi pályázati lehetőség, mint most. Ezért szorgalmazzuk a 
szennyvizet is, mert utána nehéz lesz. Az unió ezt most még támogatná, de sajnos ezt Rétság nem értette meg. A rétsági 
polgármester úr teljes mértékben támogatta, mert megértette, hogy a szennyvíztelepüknek ugyan van engedélye 2027-
ig, de ha most építettünk volna egy modernet, akkor 40 évig nem kellett volna azzal foglalkozni. 
 
Fejes Balázs tolmácsi lakos 
A jelenlegi szennyvíztelep most sem működik úgy, ahogyan kellene! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most sem működik, ez tényleg így van, de ezt nem ismerik el! Ha esik az eső, a Mikszáth utcában az esővíz belefolyik a 
csatornarendszerbe, és jön föl a szennyvíz.  
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Fejes Balázs tolmácsi lakos 
Ha eső van, büdös van, ha meleg van, büdös van, ha nincs büdös, akkor előbb-utóbb büdös van! 
 
Harmatos Imréné tolmácsi lakos 
A Sas üzlet előtt is nyáron mindig büdös van! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehetett volna nekik most jó, de elzárkóztak tőle! Mi megpróbáltunk mindent. A határozatukba leírták, hogy ez a 
döntésük végleges és visszavonhatatlan!  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Akit esetleg érdekel, itt van a határozat, érdemes elolvasni.  
 
Fejes Balázs tolmácsi lakos 
Én olvastam! Mindig azt mondták, hogy Rétság azért nem enged más települést becsatlakozni, mert túlterhelt a 
rendszer. Az a rendszer pont azzal a hibával küzd, mint Horpács és Pusztaberki. Amikor kiépítették, akkor is 
ugyanannyi lakosa volt Rétságnak, mint most, és most azt mondják, hogy túlterhelt. Én egyszer rákérdeztem, hogy 
miért túlterhelt, azt mondták, hogy az ipari park miatt. Az ipari parknak külön szennyvízrendszere van! Miről 
beszélünk?! Bővíteni kellene a rétságiaknak. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt most megtehették volna, és még olcsóbb lett volna a csatornadíj is a modern technológiának köszönhetően! 
Mindegy, nem értették meg! De szerintem a lényeg nem is ez volt! Azt gondolom, hogy ez a döntés „csak azért sem”! 
 
Csilik Erzsébet tolmácsi lakos 
A rétságiak egymás közt sem egyeznek. A nyugdíjas klubosokról tudom. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A rétsági polgármester eszméletlen pénzeket tudna most hozni a városnak, mert Fideszes polgármester, de nagy az 
ellenzék, ezért inkább Diósjenőt támogatja a politika. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Jó lett volna Rétságon egy uszoda is, de nem pályáztak, elutasították, hát megkapta Diósjenő. Nem kellett nekik az 
uszoda! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Maradjunk Tolmácsnál! Van a beszámolóhoz további kérdés? Amennyiben nincs, akkor térjünk rá a 2. témánkra! 
 
 
 
2. Napirend  A akosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői részéről érkező helyi közügyeket  

érintő kérdések és javaslatok 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Várjuk a hozzászólásokat! 
 
Fejes Balázs tolmácsi lakos 
Félve kérdezem, hogy a Sziluska utca végén az úttest mikor lesz aszfaltozva? Amikor én elkezdtem építkezni, már 
akkor is nagy átkelő forgalom volt arra, de most már borzasztóan nagy! Ha nyár van, akkor a por okoz gondot, ha 
tavasz vagy ősz, akkor az eső, télen ha fagy van, az hoz enyhülést. Várható, hogy lesz ezzel valami? 
 
Végh Zoltán tolmácsi lakos 
Volt az az áteresz is, amit önkormányzati támogatással egyetemben megcsináltunk az ott lakókkal. Akkor elhangzott 
egy olyan ígéret, ha az áteresz használhatóvá válik, akkor kapunk valamilyen szilárd burkolatot az útra, de sarat 
kaptunk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
2010-ben volt lehetőség pályázni arra, mivel belterületi földút. Meg is csináltattuk a terveket, ami több, mint 1 millió 
forintba került az önkormányzatnak. Csak így tudtuk benyújtani a pályázatot. Sajnos a pályázat nem nyert. Azóta 
kétszer lett meghosszabbíttatva a terv engedélye, de többször már nem fogjuk hosszabbítani, mert nem lesz kiírva 
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pályázat. Buktuk azt az 1,4 milliót! Az út különben 30 egynéhány millió lett volna, a Sziluska, Béke, Szabadság, 
Börzsöny utcák készültek volna el. A következő pályázatnál már azt mondtam, hogy ha nincs erre 30 millió, akkor a 
csak a Sziluskát kössük össze a Béke utcával. Hát ez sem sikerült! Most várunk. Nem tudom mikor lesz megcsinálva. A 
esetleg beleférne a költségvetésünkbe, hogy tavasszal megszórnánk kővel, de hogy mennyire lesz értelme, azt nem 
tudom.  
 
Végh Zoltán tolmácsi lakos 
Ahol véget ér a Sziluska utcában az aszfalt, onnantól a mi házunkig leaszfaltoztatni mennyibe kerülne? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most aszfaltoztattuk a Tavasz utcát 3,2 m szélességben, az volt 5,5 millió forint.  
 
Fejes Balázs tolmácsi lakos 
Milyen hosszan? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
280 méter. Szerintem a Sziluska utca vége sem lenne több 280 méternél, szerintem az is 5,5 millió körül lenne. 
 
Fejes Balázs tolmácsi lakos 
Én utána néztem az aszfaltozási áraknak, szerintem ez az 5 millió reális, de az a 30 millió, amit mondtál, túlzás! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem, mert abban benne volt az alap készítéstől kezdve minden, híd felújítása, minden rendesen megcsinálva. A Tavasz 
utcában csak aszfalt réteget húztak, mert az alap megvolt! Jövőre ismét szeretnénk megcsináltatni egy utat, hogy melyik 
lesz, azt majd meglátjuk, de kitalálunk oda is valamit. 
 
Végh Zoltán tolmácsi lakos 
Azért, hogy ez ne felejtődjön el, beadjunk egy írásos kérelmet? Nem bizalmatlanság, csak ki tudja! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem fog elfelejtődni! Igaz, előbb meg tudnánk csináltatni, ha az utcalakók beszállnának! (Ez csak vicc volt!) 
 
Végh Zoltán tolmácsi lakos 
A mi utcánkban csak mi lakunk egyedül! A tervek árát mindenképpen bukjátok? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen.  
 
Fejes Balázs tolmácsi lakos 
Ha önerőből csináltatjátok az utat, akkor nem kell terv? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem már van alapja az útnak, mert sokszor meg lett kövezve az az út, és akkor felújításra nem kell terv. 
 
Véghné Gonda Szilvia tolmácsi lakos 
A volt TSZ kanyarban parkoló járművek akadályozzák, veszélyeztetik a forgalmat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tegnap szóltam nekik. A teherautónak kint állt a sarka több napon keresztül. Sajnos nehéz velük szót érteni. 
 
Fejes Balázs tolmácsi lakos 
A Peti jár a teherautóval, csak annyit kellene neki mondani, hogy cseréljék meg az autókat, és ő álljon a TSZ kapuba. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt mondtam nekik, vagy ha hosszába áll be a teherautóval, már akkor sincs baj. Megpróbáljuk a problémát megoldani. 
Van nekünk egy olyan közterület használati rendeletünk, amiben a parkoló autókra lehet kivetni közterület használati 
díjat. Ezt még soha nem alkalmaztuk. Ha kivetjük a közterület használati díjat, mindenkit büntetünk vele, bárki parkol 
rendszeresen közterületen. 
 
Harmatos Imréné tolmácsi lakos 
Igen, azokat is, akik normálisan parkolnak a ház előtt. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Azért próbáltam velük szépen beszélni. Én annak vagyok híve, hogy először próbáljuk meg szépen megbeszélni, és ha 
van eredménye jó, ha nincs, akkor más eszközökhöz kell folyamodni. 
 
Végh Zoltán tolmácsi lakos 
A KRESZ-ben nincs benne, hogy kanyarban nem állunk úgy be, hogy belógunk az útba? Amikor én tanultam, még így 
volt! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Dehogy nem! 
 
Torma Andrea jegyző 
A KRESZ szabályainak betartatása a rendőrség hatásköre. 
 
Végh Zoltán tolmácsi lakos 
Amikor a teherautóval több napig nem mozdulnak, akkor tudna máshova is állni, ahol nem akadályozza a forgalmat. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Sajnos nagyon nehéz szót érteni az illetővel. Nem tartja be a tűzgyújtásra vonatkozó rendeletünket sem, és amikor 
elmentünk neki szólni, pár napra rá megfenyegetett, és szidta az édesanyámat. 
 
Végh Zoltán tolmácsi lakos 
Azért ne 30 ember alkalmazkodjon 1 emberhez! Ha kiszabtok neki X forint parkolási díjat, akkor kifizeti és legalizálva 
van a szabálytalan parkolása! 
 
Nagy Győző tolmácsi lakos 
Mindegyik kocsi szlovák! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Be kellene hogy tartsa az együttélés szabályát! Ez a minimum! 
 
Végh Zoltán tolmácsi lakos 
Nekünk az a lényeg, hogy ne lógjon ki fél métert a teherautó az amúgy is keskeny úttestre! Ezt kérjük megoldani! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rendben. 
 
Végh Zoltán tolmácsi lakos 
A külterületi földutak rendben tartása nem önkormányzati feladat? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De igen.  
 
Végh Zoltán tolmácsi lakos 
A nógrádi úti földekhez való kijutást jelenleg csak tankkal lehet megoldani! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most van egy lehetőség pályázni külterületi földutak állagmegóvására.  
 
Végh Zoltán tolmácsi lakos 
Pályázzatok! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A pályázatot csak akkor támogatják, ha legalább 3-4 önkormányzat összeáll, és közösen vesznek egy erőgépet és a 
hozzá való szerszámokat, és egyik évben az egyik faluban csinálják meg a földút helyreállítását, következő évben a 
másikban, és így tovább. A lényeg az, hogy erre maximum 20 millió forintot adnak. Ennyi pénzből milyen erőgépet 
veszel? 
 
Fejes Balázs tolmácsi lakos 
Rétságon 1,6 millióból letrénereztettük az egész Jásztelket, és ez csak az üzemanyag költsége volt. Aztán télen hordták 
rajta a fát, és mintha semmit nem csináltak volna az úttal, ugyan úgy nézett ki, mint a trénerezése előtt! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Igen. Lett volna lehetőség arra, – csak nem támogatta a politika – hogy a szendehelyi kerékpár utat folytassuk. Már a 
tervek készültek, de nem lett belőle semmi! Jött volna tovább Berkenye, Nógrád, Diósjenő, Tolmács érintésével, és 
ment volna tovább Nőtincsig. Csatlakozott volna ahhoz a bicikli úthoz, ami megy Verőce fele. Ott jött volna be az út a 
Nógrádi utaknál, majd a Szurdokon át. Olyan technikával készült volna, hogy valami vegyszert nyomnak a homokba, és 
az 30 cm olyan réteget képez, ami elbírja a mezőgazdasági gépeket is. Nem törik szét, nem törik le, nem megy tőle 
tönkre. Azt mondták, hogy most per pillanat nem lesz megcsinálva, de nincs levéve a napirendről. Valamilyen 
pályázatból 2020-ig szeretnénk megcsináltatni.  
Gondolom sokan hallották a médiából, hogy amelyik településen 5 főnél több szülő igényli, hogy bölcsőde legyen, azt 
biztosítani kell az önkormányzatnak. Úgy tudom, hogy Diósjenőn fog épülni egy bölcsőde. Mi együttműködési  
szerződést fogunk kötni a feladatellátásra a diósjenői önkormányzattal, hogy igény esetén el tudjuk helyezni a 
gyermekeket. Kérdezték, hogy van-e közvetlen út Tolmács és Diósjenő között, mondtam, hogy van, a Béke és 
Szabadság utca fölött földútra gondoltam. Kérdezték, hogy hány kilométer hosszú, mondtam, hogy 7. Azt mondták, 
hogy az sok! Eszembe jutott, hogy a Szurdok utca külterületi folytatása rövidebb a diósjenői bekötőútig. Azt mondták, 
hogy az már beleférne a pályázatba. Lehet, hogy az a földút meg lesz csináltatva, csak akkor a Szurdok utcaiak is úgy 
fognak járni, mint a Zarándok utcaiak, hogy megnő az átmenő forgalom. Én egyébként támogatnám a földút felújítását 
azzal a technológiával, amivel a bicikli utat csinálták volna. Szerintem nagy forgalom lenne Diósjenő és Tolmács 
között, és gyönyörű szép kilátás tárul a Börzsönyre! 
 
Csilik Erzsébet tolmácsi lakos 
A Szurdok utca közepén már csak bicikli út van! Két oldalt parkolnak az autók, már mással közlekedni nem lehet! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Próbálunk minden lehetőséget megragadni. A megyei politika is azt mondja, hogy Nógrád megye kapta a legtöbb 
pályázati pénzt, ha jól emlékszem 42 milliárd van, benyújtott pályázat pedig ennek a háromszorosa. 
 
Nagy Győző tolmácsi lakos 
Papíron van csak pénz! Nincs pénz! Mi tavaly pályáztunk, és még midig várunk rá! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
El van bírálva már? 
 
Nagy Győző tolmácsi lakos 
Dehogy! Ha lenne pénz, már elbírálták volna, de azóta már kétszer megváltoztatták a pályázati kiírást. Nincs pénz! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt nem tudom, de csúsznak a mi pályázataink is. Az ipari parkunkra januárban adtuk be a pályázatot. Azt mondták, 
hogy nyáron meg lesz a támogatási szerződés, most szó nincs róla, hogy mi van. Lehet, hogy az uniótól késnek a 
támogatások, nem tudom. 
 
Harmatos Imréné tolmácsi lakos 
Ott van a bekötő út mellett pályázatból felépült üzemcsarnok is. Felépült, és azóta is üresen áll. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amit én tudok, hogy gépbeszerzésre adtak be pályázatot. De egyébként, ha bármi megépül nekik is el kell számolni 
vele! Bevállalták, hogy nem is tudom hány embert foglalkoztatnak. Előbb-utóbb valamit produkálni kell nekik, 
különben vissza kell fizetniük a pályázaton elnyert összeget. 5 év fenntartást vállaltak. 
Nálam már több cég jelentkezett, hogy tudom-e az elérhetőségét a tulajdonosnak, mert szeretnék kibérelni a csarnokot. 
Meg is adtam nekik, de egyébről nincs tudomásom. A gépekre most adták be a pályázatot. 
 
Nagy Győző tolmácsi lakos 
Olyan nincs, hogy külön kell gépbeszerzésre pályázni! Egy komplett pályázati anyagot kell benyújtani, hogy mit 
szeretnék gyártani, milyen ingatlanra van hozzá szükség, és milyen gépekre. Aztán vagy nyer, vagy nem nyer, de olyan 
nincs, hogy csak az épületre nyerek pénzt és majd valamikor a gépekre is! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A pályázatba vállaltak valamit, előbb-utóbb fel kell mutatniuk valamit! Mi nagyon sokat pályáztunk az 
önkormányzatnak, nem ilyen nagy pénzeket, mint ők, de fillérre el kellett számolnunk. Bevállalták nem tudom hány 
ember foglalkoztatását is.  
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Nagy Győző tolmácsi lakos 
Lehet, hogy le van az papírozva, ki tudja. Ha elketyegtet papíron 30 embert 5 évig, gyakorlatilag semmit nem kell 
fizetnie! Nagyon ügyesen meg lehet ezt oldani! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egy előny van ebben, amire azt mondom, hogy Tolmácsnak előnyére lesz: nem tudja a csarnokot összehajtogatni és 
elvinni! Az ott marad, az biztos! Előbb-utóbb csak lesz benne termelés! 
 
Végh Zoltán tolmácsi lakos 
Az nem biztos! Csak akkor, ha nem viszi el a NAV! 
 
Fejes Balázs tolmácsi lakos 
Sokan járnak hozzám, és mindenki azt mondta, – és ez végül is dicséret – hogy teljesen jó ez a falu, csak kettő darab 
probléma van vele. Mind a kettő az út. Az egyik a közút, amire azt mondták, hogy szőnyegbombázást szenvedett, a 
másik pedig, hogy 1-2 belterületi út szörnyű. De összehasonlítva Rétsággal szerintem nem rosszabb a helyzet. Mindent 
egybe véve, vonzó, korrekt falu. Dícséretetekre legyen mondva, hogy bármit el akartam intézni, az ezerszer 
gördülékenyebb, mint akár Rétságon. Annak idején arról beszélgettünk, hogy legyen járda, közvilágítás, szilárd 
burkolatú út. És van közvilágítás. A keret nyilván szűkös. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönjük, ez jól esett! Az iparűzési adóból élünk. 
 
Harmatos Imréné tolmácsi lakos 
Nem tudtok valami jó kábel tévé szolgáltatót keresni? Azt mondták nekem, hogy mivel én vagyok a vége, vegyek 
erősítőt 7.000 Ft-ért, meg cseréltessek nem tudom, hogy mit. Én fizetem rendesen a havi díjat, ha vége vagyok, én akkor 
is ugyan olyan vételt szeretnék kapni, mint az eleje!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez ügyben is folytak tárgyalások. Hát, most elindult ez a szupergyors internet program. Úgy hallottam, hogy Rétságon 
már valami változások lesznek. 
 
Fejes Balázs tolmácsi lakos 
Azt mondták, hogy ennyi embernek szolgáltatni nem üzlet. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Itt megy el a határunkon a csillagvezeték, itt tényleg minden lehetne!  
 
Fejes Balázs tolmácsi lakos 
Nekem is volt gondom a szolgáltatóval. A telefonos internetet szerettem volna beköttetni, de mindig találtak valami 
kifogást, és aztán feladtam, mert a végére 140.000 Ft-os költség jött volna ki.  
 
Harmatos Imréné tolmácsi lakos 
Én is azért mondtam le a vezetékes telefonomat, mert azt mondták, hogy a tévé szolgáltatás mehet, de internetet itt nem 
tudnak biztosítani. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az ipari park tervezésénél az MVM az egyik partnerünk, ők adtak árajánlatot a kommunikáció kiépítésére. Ők csinálták 
a csillagvezeték kiépítését is. Tárgyaltam velük, hogy kiépítenék a faluba is, de mondták, hogy ők nagykereskedői 
szolgáltatók, így ez nem megy. A UPS-től is volt nálam egy illető kétszer is tárgyalni, hogy hogyan lehetne ide egy 
normális internet és tévé szolgáltatás behozni, de harmadszorra már ki sem jött. Nem tudom, hogy miért nem megy! 
 
Fejes Balázs tolmácsi lakos 
Magyarország összes telefonvonala a Magyar Telekom tulajdona. Teljesen mindegy, hogy ki bérli, melyik szolgáltató. 
Ahol a Telekom nem akar hálózatot fejleszteni, ott senki nem fog tudni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rétságon, ha elkezdik, a Telekom az Émász oszlopokon fogja vinni, kiépíteni a hálózatát. Ez a mostani szolgáltató 
nekem sem jó, és nekem sem tetszik! 
 
Harmatos Imréné tolmácsi lakos 
Nem, hogy nem jó, hanem katasztrófa! 
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Fejes Balázs tolmácsi lakos 
Nekem most mobil internetem van, mert a rétsági RKSZ-szel nem érdemes foglalkozni! Minden problémát úgy 
kezelnek, hogy az valami katasztrófa! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amint valami lehetőség adódik, rögtön lépünk, az biztos! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselő 
Kapott már a szemétszállítási díjról számlát valaki a faluban? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az idén mindenki csak az első negyedéves díjat fizette ki. Eddig a Zöld Híd számlázott, áprilistól pedig az állam vette 
át a szemétszállítást és a számlázást is. A Zöld Híd ülésen ott volt a magyar állam képviselője, és azt mondta, hogy már 
megtörtént az adatbegyűjtés. Olyan megegyezés született, hogy idén karácsonyig kiküldik a II. negyedéves díjat, jövő 
év január végéig vagy február elejéig a III. negyedéves díjat, március közepéig kiküldik a IV. negyedévet, és áprilistól 
fogják postázni a 2017. I. negyedéves díjat, akkorra éri utol magát a rendszer. 
 
Bornemisza Sándorné tolmácsi lakos 
Nekem jött egy számla a múlt hónapban, e hó végi fizetési határidővel. Még nem vonták le a számlámról, mert nekem 
átutalási megbízással veszik le. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Zöld Híd már nem számlázhat! Elismerte a magyar állam, hogy a Zöld Híd egy nagyon jól felépített szervezet, 
szakmailag is. Ugye az állam meg akarta szüntetni őket, pedig uniós pénzből készült, és nem lehetett volna 
megszűntetni. Szakmailag tényleg jól fel van építve a Zöld Híd. Most kitalálta a magyar állam, hogy van a Zöld Hídnak 
egy pihentetett Kft-je, a Börzsöny-Cserhát Kft, ebből kivásárolja a külföldi tulajdonost, így lesz benne 35%-os 
részesedése, a többi pedig marad önkormányzati tulajdonban, és így most már minden rendben van a Zöld Híddal az 
állam részéről.  
 
Végh Zoltán tolmácsi lakos 
Az idén nálunk még nem jelent meg kéményseprő. Vagy csak én nem találkoztam még vele? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most csak a közintézményeknél volt kéményellenőrzés, ezt is átvette az állam. Minden átvételnél vannak fennakadások, 
itt is. Én is magamnak voltam kénytelen megoldani a kéménytisztítást. 
 
Végh Zoltán tolmácsi lakos 
Ezt én értem, de lehet, hogy Mari néni nem fog a tetőre kimenni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez biztos! Nálunk a múlt héten volt, elő is írt bizonyos dolgokat, hogy a lakossághoz mikor megy, nem tudom. 
 
Dinkóné Balogh Zsuzsanna tolmácsi lakos 
Én megkérdeztem tőle, hogy mikorra tervezik a lakossági kémények ellenőrzését, és azt mondta, hogy az már nem az ő 
feladatuk, hanem a katasztrófavédelem dolga. 
 
Fejes Balázs tolmácsi lakos 
Én beszéltem is a katasztrófavédelemmel, azon belül egy volt kéményseprővel, akit átvettek erre a feladatra, és azt 
mondta, hogy fogalma sincs, mikor lesz a lakosságnál kéményellenőrzés. Egy dolgot lehet csinálni, ha valaki azt érzi, 
hogy nagy baj van nála, kihívhatja őket, és katasztrófavédelmi díj ellenében – tizen-valahány ezer forintért – kijönnek, 
kipucolják a kéményét, vagy nem pucolják ki csak azt mondják, hogy rendben van.  
 
Hámori Imréné képviselő 
Én úgy tudtam, hogy ingyenes! 
 
Fejes Balázs tolmácsi lakos 
Vannak ilyen szép mesék, hogy ingyen lesz a kéményseprés, csak akivel beszéltem, szerinte nem lesz! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Előbb-utóbb ez is kiforrja magát, biztos vagyok benne! Itt is lesz egy átmeneti időszak. Régebben sokan be sem 
engedték, hogy ne kelljen díjat fizetni. 
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Hámori Imréné képviselő 
Sokan meg kifizették, és még sem pucolták ki a kéményüket. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én is érdeklődtem ilyen irányba. A községünkben lévő házak döntő többségében elavult kémények vannak. A 
szakember, ha kijön, azzal kezdi, hogy beton fedlapnak kell a kémény tetőn lenni, meg állványnak, ahova ki tud menni, 
illetve a padlástérben be kell legyen pucolva. Na, ilyen a faluba szerintem kettő sincs! Azon kívül még kell kibúvó, ahol 
ki tud menni és egyéb munkavédelmi előírásnak is megfelel! Szerintem egyedül csak az iskola-óvoda kéménye felel 
meg az előírásoknak. 
 
Harmatos Imréné tolmácsi lakos 
Azért van a kéményemen az ajtó, hogy lefelé és fölfelé is ki tudja tisztítani, nem kell tetőre mászni. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Ők golyóval tisztítják fölülről, mert az a biztos megoldás. 
 
Csilik Erzsébet tolmácsi lakos 
Azért van a tükör, hogy belenézzünk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én belenéztem, és gyönyörűen láttam a négyszöget végig a kéményben, és mégis füstölt a kályha. Fölülről kellett 
kitisztítani, és most már gyönyörű huzatom van! 
Örülök, hogy ennyien itt vagyunk, mert a rétsági közmeghallgatással egybekötött testületi ülésen rajtunk kívül csak két 
érdeklődő volt. Ennyire érdekli a lakókat! 
 
Fejes Balázs tolmácsi lakos 
Nem arról van szó, hogy nem érdekli őket, hanem nincs értelme elmenni! Bármilyen javaslat vagy kérés teljesen 
felesleges!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt tapasztaltuk mi is! A szennyvízzel kapcsolatban én is rájöttem, hogy nekik én és a szakértő is mondhatunk bármit! 
Lehajtott fejjel ültek, eldöntötték, hogy ha adjuk a területet, akkor megszavazzák, ha nem adjuk, akkor nem! 
 
Csilik Erzsében tolmácsi lakos 
Nem lehetne csak Bánkkal megvalósítani a szennyvízberuházást? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azon dolgozunk! Egy tanulmányt kell készíttetnünk, ami hárommilliós kiadást jelnet. Utána be kell nyújtani az 
országos vízügyi tanácshoz. Beszéltem ott egy hölggyel, aki azt mondta, hogy Rétságnak erre a lehetőségre harapnia 
kellene, és nem érti, hogy miért nem teszik meg! 
 
Csilik Erzsében tolmácsi lakos 
Valamelyik nap hallottam a tévében, hogy azt mondták, hogy amíg az uniós pénzek jönnek, a szennyvizet addig rendbe 
kell tenni! Mert ugye szegény migránsok milyen helyre jönnek, ahol nincs szennyvízelvezetés! Itt folyik az orrunk alatt 
a nem akarom mondani, hogy milyen víz! A fiatalember mondta, hogy milyen büdös van, hát a büdösben is terjednek a 
bacilusok! Elég csak a szagot beszagolni, és már meg lehet fertőződni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mindent megpróbálunk!  
 
Berecz Anna tolmácsi ingatlan tulajdonos 
Ha nem megy a hagyományos szennyvízelvezetés, akkor lehetne pályázni az egyedi kisberendezésre? Elfogadtatni az 
emberekkel, és egy évben két utcát megcsináltatni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Erre 2020-ig van kiírva pályázat! Erre van egy bizonyos keret, ha az elfogy, nincs tovább lehetőség. Maximum 150 
millió forintig lehet pályázatot benyújtani! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A kisberendezésnek egy hátránya van, hogy sík területen igazán hatékony megoldás, de Tolmács dimbes-dombos 
település, sok helyen partnak kellene elhelyezni az ülepítő, elszivárogtató területet. Nálam még működne, meg pár 
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helyen, de sok helyen nem a legjobb megoldás. Ahol magas a talajvíz, ott aztán végképp nem működik. Nálatok 
működne. A tartályát pedig szippantani kell bizonyos idő után, mert különben a rendszer nem működik. 
 
Végh Zoltán tolmácsi lakos 
Az egy köbméter összesen.  
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Az attól függ, hogy hány tagú a család. Ahol szivattyúval kell kiemelni, ott nagyobb a költség, és a szivattyú a saját 
tulajdonod, ami elromolhat, és már nem működik a rendszer. Azt karban kell tartani! Apácatornán néztük meg ezt a 
megoldást. Az egy lapos területű község, de itt Tolmácson nem a legjobb megoldás. 
 
Végh Zoltán tolmácsi lakos 
A szennyvízhálózat az nagyon remek mindaddig, amit nincs dupla vízdíj. A bejövő víz alapján fizetik a csatornadíjat. 
Nem számít, hogy az nem megy mind a szennyvízhálózatba, ki kell fizetni! A kisberendezésből 4-5 évente 
kiszippantatom azt az 1 m3 szennyvizet, és ennyi. A vízdíjam annyi, amennyi. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Erre kapnánk 150 millió forintot. Többet nem kapnánk rá! Ebből meg tudnánk csináltatni mondjuk 100-110 házat. 
Balázs, Neked most mennyibe került? 1 millióba? 
 
Fejes Balázs tolmácsi lakos 
1,1 millióba. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
És akkor mit csináljuk a többi 200 házzal? 
 
Berecz Anna tolmácsi ingatlan tulajdonos 
Értem. 
 
Fejes Balázs tolmácsi lakos 
Ha valakit érdekel a dolog, elmondom, hogy én vagyok itt a legújabb egyedi kisberendezéssel rendelkező lakó, és 
számomra nem volt kérdés, hogy a zárt szennyvíztárolót vagy ezt a berendezést válasszam. Végeztem költségfelmérést, 
és a zárt szennyvíztároló 800.000 Ft-ba került volna, és gyakori szippantást jelent, szemben a kisberendezés szippantási 
költségével. Pár év alatt bejön az árkülönbség. A kisberendezéssel kapcsolatos tájékoztató a honlapon nem teljesen 
korrekt, mert azt mondta, hogy 800.000-be kerül a rendszer, és nálam is 1,1 millió lett a vége! 
 
Torma Andrea jegyző 
Nem úgy értették, hogy amennyiben az egész faluban megvalósul a kisberendezéses fejlesztés? 
 
Fejes Balázs tolmácsi lakos 
Nekem is azt ígérte, hogy annyiba fog kerülni, és jóval több lett a végére. Különben nem csak sík területen működik a 
rendszer, az én területem is lejtős. Nekem különben 1,5 méteres szintkülönbség van a telkemen, és működik a rendszer. 
Kialakítható volt a szikkasztó terület, nem okozott semmi gondot. Nem lakom itt régen, látom, hogy milyen a 
domborzata a falunak, és szerintem a szikkasztó terület sok helyen a ház előtti részen is kialakítható. Azt gondolom, 
hogy az egyetlen korlát a talajvíz. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Volt rá példa, hogy valaki megvette a tartályt, kihozták neki, hogy elhelyezik, elkezdték ásni a helyét, és félúton abba 
hagyták, mert feljött a talajvíz. Közölték az illetővel, hogy sajnos ők ezt így nem tudják behelyezni.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Aki ezt anyagilag megengedheti magának, az csinálja, de az a probléma ezzel, hogy egyénileg nem lehet rá pályázni! 
 
Véghné Gonda Szilvia tolmácsi lakos 
Lehetne egy felmérést készíteni, hogy ki szeretne ilyet, és azokra pályázatot benyújtani. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
És csináltassuk a falu területén a szélrózsa minden irányába? Az emberek nem ezt a megoldást választották. 
 
Végh Zoltán tolmácsi lakos 
Szerintem, akit érdekel, az utána jár. 
 



Közmeghallgatás- falugyűlés  19/2016.(XII.1.) jegyzőkönyve 
 

 12

Hajnis Ferenc polgármester 
Ha nincs már egyéb, akkor szeretnék mindenki meghívni vasárnapra, az adventi vígalomra és a falu karácsonyfájának 
feldíszítésére. 
 
 
A polgármester megköszönte a megjelentek részvételét és a közreműködést, és a közmeghallgatást és falugyűlést 
lezárta. 

 
 
 
 
 

 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 
 
 

Dudásné Rudnai Krisztina 
képviselő 


