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Tolmács Község Falugyőlés - Közmeghallgatás 
 

1/2012. 
 

J E G Y ZİK Ö N Y V E  
 
Készült: 2012. december 6-án 17.00 órai kezdettel megtartott falugyőlésrıl és közmeghallgatásról 

Helye: Közösségi ház Tolmács, Béke tér 13. 

Jelen vannak: 
 Hajnis Ferenc  polgármester 
 Dudás Gergely  alpolgármester 
 Csehek József  képviselı 
 Dudásné Rudnai Krisztina  képviselı 
 Hámori Imréné  képviselı 
 Torma Andrea  körjegyzı 
 
Lakosság részérıl: a jelenléti íven szereplı 3 fı 
 
Hajnis Ferenc polgármester: 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fı képviselı-testületi tagból 5 fı jelen van, így a falgyőlés és 
közmeghallgatás határozatképes és azt megnyitja. 
Javasolja, hogy a jegyzıkönyv hitelesítıje Hámori Imréné képviselı legyen. A javaslatot a Képviselı-testület 5 igen 

szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Tisztelettel köszöntök minden jelenlévıt! Köszönöm szépen, hogy legalább három érdeklıdı van, hogy mégis hogy 
dolgozik az önkormányzatunk. Azzal kezdeném, hogy az idén sem lesz mínuszos a költségvetésünk. Már csak azért is 
jó, hogy marad egy kis tartalékunk, mert jövıre az Állam nagyon meghúzza a nadrágszíjunkat. Közös hivatalokat kell 
létrehozni, mert 2.000 fı alatt nem mőködhet önálló hivatal. Külön kell választani a hivatalt és az önkormányzatot. 
Eddig körjegyzıségben voltunk Bánkkal, de Bánk és Tolmács körülbelül csak 1.500 fı körül van. Folytak már 
évközben a tárgyalások, hogy ki lehetne az a település, akivel együtt hoznánk létre a közös hivatalt. Igazából ez most 
évvége felé gyorsult fél, de úgy, hogy szinte minden település most kezdett el kapkodni. Több irányba is 
„kacsingattunk” – mármint Tolmács – és jelenleg úgy néz ki, hogy januártól Borsosberény székhellyel Borsosberény-
Bánk- Tolmács közös hivatal fog megalakulni. Tolmácsra nézve ez semmiféle hátrányt vagy érdemi változást nem fog 
jelenteni. Az ügyintézés továbbra is itt marad, minden úgy lesz, ahogyan már eddig is megszokták. A lényege az 
egésznek, hogy el kell, hogy érjük a 2.000 fı. Az Állam szerint ez annyiból lesz jobb – mondják İk - hogy eddig úgy 
kaptuk az Állami normatívákat, hogy lakosságszámra, fıre adták a településeknek. Most azt mondták, hogy a fıket 
kihagyják, és meghatározzák, hogy a településeken milyen feladatokat hagynak, és feladatfinanszírozásra fognak pénzt 
adni. Minden önkormányzat saját bevételébıl fog gazdálkodni, ugyan úgy, mint eddig, csak a kiszolgáló személyzet 
lesz a közös hivatal. És kevesebb pénzt ad az Állam. 
A másik fı dolog, ami jövıre változni fog, az az iskolák sorsa, mert az Állam átveszi fenntartásra az iskolákat. Létezhet 
olyan, hogy egy település azt mondja, hogy İ nem adja át, viszont ott az Állam nem is fog finanszírozni semmit, nekik 
kell kigazdálkodni a béreket, rezsit, mindent. Ez nagyon sok pénzzel jár. Az állam eddig sem adott annyi pénzt, 
amennyit az iskolák elvittek. Abba csak reménykedhetünk – mivel a tolmácsi iskolát is átadjuk - hogy elıbb-utóbb nem 
fogja azt mondani az Állam, hogy itt van tılünk 2 kilométerre Rétság, akkor megszüntetjük a tolmácsi iskolát. Van 
iskolabusz, járjanak le a gyerekek Rétságra iskolába. Reménykedünk, hogy nem teszik meg. 
Mondtam már az elején, hogy nem zárunk mínusszal, igaz nem sok a tartalék, de pozitívan zárjuk az évet annak 
ellenére, hogy a fejlesztések is megvalósultak, amit az idénre beterveztünk. Most is be van adva három pályázatunk, 
igaz, hogy ebbıl az egyiket az egyház adta be, de azzal is mi dolgoztunk. Szeretnénk a templomot felújítani 15 millió 
forintért. A sportegyesületünk pályázott a kastély mellett lévı salakos pálya felújítására 15 millió forint értékben. Az 
alapítványunk pedig a Béke park felújítására pályázott. A felújítás keretében szeretnénk Tolmács történetét bemutatni 
12 stációval, és lenne egy mobil színpadnak kialakított hely, ahová, ha szükséges, fel lehetne állítani. Ha éppen nincsen 
felállítva a színpad, akkor egy kis pihenıhely lenne padokkal, egyebekkel. Ebbe még bele férne a ravatalozó felújítása, 
és ez is összességében 15 millió forint lenne. A ravatalozót egy kis elıtetıvel látnánk el, letérkövezve, és a ravatalozó is 
egy kicsit felújítva kívülrıl. Reméljük, hogy ezt még jövıre tudjuk finanszírozni, hogy aztán utána mi lesz, nem tudni. 
Jelenleg még az országnak nincs 2013. évi költségvetése, és addig mi sem tudunk tervezni. Nem tudjuk, hogy mennyi 
támogatásra számíthatunk.  
Józsi felhozta a szemétszállítási díjat. Elhiszem, hogy sokallják a településen, nekem is sok, mindenkinek sok! Ez egy 
ugyanolyan szolgáltatás, mint a villany és a gáz, vagy bármelyik szolgáltatás. Jövı héten kell dönteni a testületnek a 
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2013. évi díjról, és olyan 5-6%-os emelés várható, ami a 120 literes kukánál 30.000 Ft körül lesz éves szinten. Úgy néz 
ki, hogy 2014. januárjától állami ármegállapítás lesz, ami nem 30.000 Ft lesz, hanem 40-45 ezer Ft körül várható éves 
szinten. Most is be van határolva a díj maximuma, de mi még az alatt vagyunk. Az állam megszőntette a magán- 
vállalkozások létét a hulladékbegyőjtésben és szállításban, tehát január 1-jétıl már csak többségi önkormányzati 
tulajdonban mőködı vállalkozások végezhetik ezt a tevékenységet. Most kapkodnak azok a települések, akik eddig nem 
léptek be a Zöld Hídba, és a Zöld Híd nem tudja ıket fogadni, mert nincs rá kapacitásuk. 
 
Dávid Imréné Tolmácsi út 65. sz. alatti lakos 
Más településekben miért olcsóbb? 
 
Kelemen Sándorné Alkotmány u. 9. sz. alatti lakos 

Nógrádba sokkal olcsóbb volt, és nem volt megkülönböztetve, hogy egy háztartásban hányan élnek. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, tudom. Azt viszont nem tudjuk, hogy ehhez a díjhoz az önkormányzat mennyit fizet még hozzá, ezt mi nem 
tudjuk. Mi azon az állásponton voltunk, hogy ez egy szolgáltatás, ha mi ebbıl átvállalunk, akkor jogosan mondhatják a 
településen, hogy fizessünk hozzá a villanyhoz és a gázhoz is. Most mindenhol azt szajkózzák, hogy 2014-tıl milyen 
magas ára lesz a szemétszállítási díjnak. Ebben az évben még azért lehet olcsóbb néhány településen, mert még lehetett 
azt választani, hogy nem a Zöld Híd szállítja, hanem egy vállalkozó szállítja be a Zöld Híd telepére. Ebben az esetben 
nem a Zöld Híd számláz, hanem a beszállító számláz. A problémát az okozza, hogy miénk – önkormányzatoké - a Zöld 
Híd társulás, és én, mint lakos, fizetek a maszeknak, a maszek viszont 2-3 hónapos késéssel fizet a Zöld Hídnak, ezért 
vannak kiesések a Zöld Hídnál. 106 polgármester alapította meg annak idején a társulást, és ha mindenki velük 
szállíttatna, nem volnának ekkora kintlévıségek. Világos, hogy a lakosságnak jobb, ha olcsóbb díjat fizet. Van olyan 
község, aki nem a Zöld Hídhoz szállított be, és nekik most 1,2 millió forintot kell fizetni a Zöld Hídnak, mert nem oda 
szállított be. Ennek az önkormányzatnak nincs pénze ezt megfizetni, és valószínőleg kivetik a lakosságra. Én azt 
gondolom, hogy szépen befizetjük ezt a 30.000 Ft-ot, és jogilag rendben vagyunk. Nem fog minket olyan vád érni, hogy 
még plusz pénzeket akarnak tılünk kérni. Tudom, hogy sok a lakosságnak, mert nekem is sok, de ezért engedtük le a 
kommunális adót 9.500 Ft-ról 5.000 Ft-ra, és jövıre sem emeljük az adókat, tehát továbbra is marad az 5.000 Ft. A 
koncepció alapján ki fogunk jönni a pénzünkbıl adóemelés nélkül is. Megtehettük volna, hogy emelünk, de a 
lakosságot már nem akartuk tovább szorítani. Törvény szerint a kommunális adó közel 17.000 Ft is lehetne éves 
szinten, és mi ehhez képest 5.000 Ft-ot fizetünk. Egyébként azt is meg lehet nézni, hogy ahol olcsóbb a szemétszállítási 
díj, hogy mennyi kommunális adót fizetnek a lakosok.  
 
Kelemen Sándorné Alkotmány u. 9. sz. alatti lakos 
Nógrádon a kommunális adó a szemétszállítási díjjal egybe van, és 17-18 ezer forintot mondott a húgom egy évre. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehet, de akkor a többit az önkormányzatnak kell hozzátennie. Mi megpróbálunk okosan gazdálkodni, és ezért nem 
vagyunk mínuszban. Szerintem ezek az önkormányzatok több millió forint minusszal küszködnek. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

Elıbb-utóbb kénytelenek lesznek emelni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hát persze! És az lesz a gondjuk, hogy a Zöld Híd nem tudja majd vállalni a szállítást. Igen is fizessük ki ezt a díjat, 
mert ez közszolgáltatás, és mi önkormányzat pedig nem vagyunk csıdhelyzetben, mert ha mínuszosak lennénk, azt a 
lakosság nyugodtan a szemünkre vethetné. Azt gondolom, hogy ez így jó döntés volt. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

Lehetne mondani a zöldhulladék győjtést is! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Bánkon már mőködik a külön győjtött zöldhulladék szállítás, és azon vagyunk, hogy jövıre nálunk is beinduljon. Ez 
úgy mőködik, mint a házhoz menı szelektív hulladék szállítás. Bocsánat, Nógrádban biztosan nincs szelektív hulladék 
győjtés! 
 
Kelemen Sándorné Alkotmány u. 9. sz. alatti lakos 

Azt nem tudom! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem nincs, mert ahol maszek szállít, ott nincs külön házhoz menı szelektív hulladék szállítás. Tehát a 
zöldhulladék győjtés esetében is a házak elıl szállítják el, amit külön zsákba kell tenni. Ennek a zsáknak költsége van, 



Falugyőlés - közmeghallgatás  1/2012.(XII.06.) jegyzıkönyve 

 

 3

ezt meg kell venni 40-60 Ft + Áfa áron. Ez egy olyan anyagból készülı zsák, mely lebomlik. Ezt szeretnénk jövıre 
bevezetni nálunk is, és ennek az elszállítása is ingyenes lenne, csak a zsákot kell a lakosoknak megvenni, önköltségi 
áron. 
A jövı évi terveinkrıl hagy ne mondjak most konkrétumot, mert nem tudom, hogy hogy számoljuk, mint számoljunk, 
mit kapunk az államtól. Nem tudjuk még, hogy mennyi pénzbıl fogunk gazdálkodni. Ha a bevételeink úgy alakulnak – 
befolynak az állami támogatások és az iparőzési adók, stb. – mint az idén, nagyon remélem, hogy nullára ki tudunk 
jönni. Nem szeretném, hogy az önkormányzatnak hitelt kelljen felvenni. A törvény kimondja, hogy mínuszos 
költségvetés nem szabad elfogadni. 
 
Kelemen Sándorné Alkotmány u. 9. sz. alatti lakos 

Még év végére lehet bármi, még alakulhat úgy. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Lehet persze, de most, hogy az állam átvállalja az 5.000 fı alatti önkormányzatok banki tartozását, megmondták, hogy 
innentıl kezdve, mindenki addig nyújtózkodjon, ameddig a takarója ér! Biztos, hogy lesz olyan, hogy valakik olyan 
helyzetbe kerülnek, hogy hitelhez kell folyamodnia, de azt nagyon meg fogják vizsgálni! Csak központi engedéllyel 
lehet majd hitelt felvenni. Sok mindent megpróbálnak megfogni, mert voltak olyan települések – tisztelet a kivételnek - 
hogy azt mondták, lesz, ami lesz, és felvették a banki hitelt, aztán hitelt hitelre, és halmozódott az adósságuk. Tudok 
nem egy olyan településrıl, ahol a novemberi bérek kifizetése gondot okozott. Nem tudtak kifizetni bért. Most 
igényeltek ÖNHIKI támogatást a bérek kifizetéséhez. Én ezt felelıtlen gazdálkodásnak tartom.  
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 
A közüzemi tartozásokat is átveszi az Állam, vagy csak a bankit? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Tegnap volt a pénzügyes kolleganı egy tájékoztató értekezleten, csak a banki tartozásokat veszi át az Állam. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

Nagyon sok önkormányzat nem tudja megoldani a közüzemi tartozását. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A szolgáltató nem fogja eltörölni, aki neki tartozik. Szállítói tartozásokat nem fog átvenni az állam, csak banki tartozást. 
Tudni kell, hogy nekünk is van 10 millió forint fejlesztésre felvett hitelünk, amit a közösségi ház felújítására vettünk fel, 
amit mi szépen tudtunk volna fizetni.  De ha átveszi, ’hál Istennek!  
 
Kelemen Sándorné Alkotmány u. 9. sz. alatti lakos 
Ugyan úgy megmarad a hivatal? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Igen, semmi nem fog változni, csak a tábla! Annyi lesz kiírva, hogy Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 
Tolmácsi Kirendeltsége. Ennyi lesz kiírva, úgy, mint most, hogy Bánk-Tolmács Körjegyzıség Tolmácsi Kirendeltsége. 
Járások és Járási Hivatalok alakulnak, mi Rétsághoz fogunk tartozni. Lesz olyan ügy, amit a Járási Hivatalnál lehet 
majd intézni, nem az önkormányzatoknál, és azt Rétságon kell majd intézni. Ezzel könnyíteni akartak az önkormányzati 
hivatalokon, de hogy ez mennyire lesz könnyítés, azt nem tudom! Elıször azt mondták, hogy a feladatok felét elviszik, 
aztán mindig toltak belıle vissza, hogy ezt sem, ezt sem. 
 
Kelemen Sándorné Alkotmány u. 9. sz. alatti lakos 

Borsosberénybe kell majd valakinek valamiért menni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Nem! Terveink szerint továbbra is kedd és csütörtöki napokon fog kijárni hozzánk a jegyzı, úgy, mint eddig. Tehát 
Berénybe nem kell bejárni nekünk semmiért. Ott csak a közös hivatal székhelye lesz, mint elnevezés, ennyi az egész. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Egy jegyzıi fizetést megspórolnak, ami a Borsosberényié volt! 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

De lesz aljegyzı! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem kötelezı kinevezni aljegyzıt.  
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Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

De lesz? 
 
Torma Andrea körjegyzı 

Szeretnék. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Végül is most is van megbízással aljegyzı, nem? 
 
Torma Andrea körjegyzı 

Nincs. Távollétemben van helyettesem, de az nem azonos az aljegyzıvel. Hivatalos kinevezése nincs, kiadmányozásra 
nem jogosult.  
 
Hámori Imréné képviselı 
Borsosberényben most van jegyzı, ugye? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Igen, İ elmegy az önkormányzattól.  
Igyekszünk a civil szervezeteket is úgy támogatni jövıre is, mint az idén, legalábbis ez van a tervben. Hogy hogy fog 
megvalósulni, az attól függ, mennyi támogatást kapunk. Az idén minden civil szervezet kapott támogatást, meg lett 
tartva a Falunap, és meg lesz tartva a Advent is. Én szeretném, ha a színvonal nem csökkenne! 
 
Hámori Imréné képviselı 
A közös hivatal az önkormányzatunkat mennyiben befolyásolja? 
 
Torma Andrea körjegyzı 
Az önkormányzatokat nem érinti, minden település ugyanúgy önállóan gazdálkodik! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt mondtam, hogy külön kell választani a hivatalt és az önkormányzatot. Az önkormányzat a saját bevételébıl fog 
gazdálkodni, úgy, mint eddig! Azt, hogy a hivatal mennyi pénzt kap, nem tudjuk, de az a cél, hogy jöjjön ki abból a 
pénzbıl. Akkor van gond, ha nem jön ki a hivatal abból a pénzbıl, amit az állam ad a hivatalok finanszírozására. Ebben 
az esetben mind a három településnek be kell szállni a finanszírozásba, hogy fenn tudjuk tartani. Elvileg elég az a pénz, 
amit a jelenlegi ismereteink szerint az Állam adni fog. Állítólag most a létszámot meghúzzák, elvileg most 9 fı 
dolgozhat.  
 
Torma Andrea körjegyzı 
9,5 fıhöz adják a támogatást, de ez nem azt jelenti, hogy ennyien dolgozhatnak a hivatalban. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Állítólag van egy olyan elıterjesztés, hogy leveszik a létszámot.  
 
Hámori Imréné képviselı 

Hány fı van most jelenleg a hivatalban? 
 
Torma Andrea körjegyzı 

10 fı lenne a hivatalban. Tarthatunk 20 embert is, ha megfinanszírozzuk! Ez a létszám nem azt jelenti, hogy csak annyi 
ember lehet, amennyit az Állam támogat. Az csak egy normatíva mutató, nekünk az a fontos, mennyi pénzt kapunk. 
Vagy kijövünk belıle, vagy nem. És ez az állami támogatás nem csak a bérköltségre használható, hanem dologi 
kiadásokra is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

A rezsire és mindenre értendı. 
 
Torma Andrea körjegyzı 

Ebben a támogatási rendszerben a létszám egy támogatási mutatószám, nem olyan létszám, ami fixen kimondaná, hogy 
a hivatalban ennyi létszám lehet. Ezt nem így kell értelmezni. 
 
Hámori Imréné képviselı 

A hivatal vezetése a Te – azaz a jegyzı – feladatod nem? 
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Torma Andrea körjegyzı 

Igen. Ezt a közös hivatalt ugyan úgy kell elképzelni, mint eddig a körjegyzıséget, csak nem körjegyzıségnek fogják 
hívni, hanem közös önkormányzati hivatalnak. Eddig a körjegyzıségnek volt egy önálló gazdálkodása és költségvetése, 
de az nem érintette az önkormányzat pénzét. Ugyan ez lesz most is, csak most három településsel lesz, és máshogy 
fogják hívni.  
 
Hámori Imréné képviselı 

Végül is különösebb változás nem történik. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Az a lényege, hogy a 2.000 fıt el kell, hogy érjük, és nem körjegyzıség lesz a neve, hanem közös hivatal. 
 
Hámori Imréné képviselı 

Értem. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Van-e valami kérdés? 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

Urnafal is lesz a ravatalozó felújításában? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az már nem fért bele. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én látok lehetıséget a felsıtemetınk alsó sorában kialakítani egy sort urnás temetésekhez. Nem kellene urnafal, hanem 
azt úgy kialakítani, mert egy urnás temetés már van a szélén. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Egyik hosszú parcellát ki lehetne nevezni urnás sornak, ezt már néztem. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 

Tehát ha valaki urnás temetést szeretne, azt a sort kellene ajánlani neki, hogy ott már ez elkezdıdött, és az úgy szépen 
végig is mehetne.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A jövı ez lesz különben, hogy itt is az urnás temetések lesznek. 
 
Kelemen Sándorné Alkotmány u. 9. sz. alatti lakos 

Ha megnyernétek a templom pályázatot, az mire lenne elég? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt az egyház pályázta, csak mi csináltuk a pályázatot. Elsısorban a vizesedés megállítása a cél, tehát fel volna szedve  
körbe a járdalap, és leásnánk egészen az alapszintig, ott bedréncsövezve, azt kivezetni hátra, utána kavicsfeltöltés, dísz- 
térkı lerakása végig, egészen kintrıl a kaputól, parkrendezés, belsı festés és külsı homlokzat javítás.  
 
Kelemen Sándorné Alkotmány u. 9. sz. alatti lakos 

Villanyszerelés is kellene ott festés elıtt! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Sajnos az már nem fért bele, de ezt majd az Atyával kell megbeszélni, hiszen az egyháznak is van pénze, és a vezetékek 
áthúzását saját pénzbıl oldanák meg. 
 
Kelemen Sándorné Alkotmány u. 9. sz. alatti lakos 
Nagyon sokszor volt már gond a villannyal! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Elsıdleges volna a vizesedés megállítása. Még a belsı festés is ráérne, de tudom, hogy a hívıknek ez szívügyük. 
Vizesedést úgy volna célszerő megakadályozni, ha belülrıl is leásnánk, mert így belül azért lesz víz, de úgy gondolom, 
a külsı drénezés is sokat fog segíteni. Nem mi találjuk ki, hogy mire pályázhatunk, hanem hogy mire írnak ki 
pályázatot. Tehát kiírnak egy pályázatot, és hiába akarok én belsı festést, ha a pályázat azt nem támogatja. 
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Kelemen Sándorné Alkotmány u. 9. sz. alatti lakos 

Tudom, hogy 15 millióra lehetett pályázni, és azt is tudom, hogy az sok mindenre nem elég. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Hát erre elég, amit felsoroltam. Ez sem volt egyszerő, mert a tervektıl kezdve a finanszírozásig mindent át kellett 
nézetni a püspökséggel és İk hagyták jóvá. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A templomhoz még annyit megemlítenék, hogy azok a villamos berendezések, amik az oltáron vannak, életveszélyesek. 
A gyertyaégı foglalatát kb. 1920-ban gyártották, réz foglalatos, és sajnos, ha a konnektor úgy van bedugva, feszültség 
alá kerül. 
 
Kelemen Sándorné Alkotmány u. 9. sz. alatti lakos 

Amikor szoktunk takarítani, már engem is megrázott. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Ezt úgy akarom megbeszélni az Atyával, hogy saját költségvetésbıl megcsinálnánk ezeket a dolgokat. Valóban olyan 
konnektorok vannak, amik 1920-ból valók. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
A foglalatok, azok akkoriak. Illene felújítani, a vezetékek szigetelése is megkopott. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha nyerünk a pályázaton, akkor visszatérünk rá. 
 
Kelemen Sándorné Alkotmány u. 9. sz. alatti lakos 
Templomba máshol én még neont sem nagyon láttam, csak nálunk. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mióta az eszem tudom, nálunk ez volt. 
 
Kelemen Sándorné Alkotmány u. 9. sz. alatti lakos 

Csak mondom, hogy én már sok helyen voltam felújított templomokban, olyan gyönyörőek a világítások, de neon sehol 
nincs. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Meg lehet itt is csinálni, de ahhoz pénz kell. Ha megnyerjük a pályázatot, majd meglátjuk, hogy mit tudunk még kihozni 
belıle. 20 %-ban át lehet csoportosítani a pénzeket. 
 
Kelemen Sándorné Alkotmány u. 9. sz. alatti lakos 

Felújításhoz hozzá szokott járulni a püspökség is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Nem tudom, de majd látjuk! 
 
Kelemen Sándorné Alkotmány u. 9. sz. alatti lakos 

Más faluban még a hívek is hozzájárultak a felújításhoz. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Ha nyerünk, itt is szervezünk győjtést az elektromos berendezés felújítására. 
 
Kelemen Sándorné Alkotmány u. 9. sz. alatti lakos 

Hallottam olyan községrıl is, ahol az atya megmondta a híveknek, hogy családonként mennyivel járuljanak hozzá a 
templomfelújításhoz.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Nálunk az Atya biztos, hogy nem fog ilyet csinálni. 
 
Hámori Imréné képviselı 

Ha megnyerjük a 15 milliót, lehet, hogy a Püspök Úr is másként fog hozzáállni, és pénzbeli támogatást is ad hozzá. 
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Hajnis Ferenc polgármester 

Az önkormányzatnak pedig kezességet kell vállalni a sport pályázatáért, és az alapítvány pályázatért is. 
 
Csehek József képviselı 

A polgárırség is pályázott. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Igen, a kamerákra. Nógrádsápon talán elindult már a felszerelés. Van-e még kérdés? 
 
Hámori Imréné képviselı 

Józsitól szokták kérdezni, hogy elintézte-e már a szemétszállítás csekkjeit, hogy havonta lehessen fizetni a díjat. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Józsi, akkor intézd! Felhívod a Zöld Hidat, bemutatkozol, hogy ki vagy, és lebeszéled velük. Megmondod, hogy van 
egy ilyen javaslatod, hogy havonta lehessen feladni. 
 
Dudásné Rudnai Krisztina képviselı 

Rétságon megnyílt már az a sitt lerakó? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Még nem. Ott lenne veszélyes hulladéklerakó is, és nem kapták meg még az engedélyt. Most már több, mint egy éve ül 
rajta az engedélyezı cég.  
 
Dávid Imréné Tolmács, Tolmácsi út 65. sz. alatti lakos 

A Zöld Híd sehol nem készített olyan felmérést, hogy ki mennyi szemetet rak ki hetente, és aszerint lehetne a díjat 
fizetni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Nem! 
 
Dávid Imréné Tolmács, Tolmácsi út 65. sz. alatti lakos 
Én egy hónapba egyszer, ha kiteszem! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én kéthetente rakom ki, mióta a szelektívet külön győjtjük. Sajnos a díj a törvény alapján átalányban kerül 
megállapításra. 
 
Dávid Imréné Tolmács, Tolmácsi út 65. sz. alatti lakos 
Mert sokan ezt reklamálják, hogy csak néha telik meg a kuka, és magas az éves díja. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Hát, hiába! 
 
Torma Andrea körjegyzı 
Sajnos Magyarország fejlettsége még nincs azon a szinten, hogy technikailag, társadalmilag külön lehessen ezt kezelni, 
mondjuk hogy lemérjék a kukák tartalmát, és az alapján számlázzanak.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Pedig ez lenne a legjobb megoldás, ha az alapján fizetnénk, amennyit kirakunk. 
 
Dávid Imréné Tolmács, Tolmácsi út 65. sz. alatti lakos 

Említették, hogy valahol így csinálják. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A skandináv országokban. 
 
Kelemen Sándorné Alkotmány u. 9. sz. alatti lakos 

Akik egyedül élnek, nagyon sokára telik meg a kukája. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az a baj, hogy ez nem tılünk függ, és nem is a Zöld Hídtól. 
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Hajnis Ferenc polgármester 

Jövıre meg még rosszabb lesz, mert állami áras lesz. A hulladéklerakó társulások közül a Zöld Híd a legolcsóbb. Az 
elıdöm is reklamált nekem, hogy magas a díj, miközben már 2004-ben – amikor İ volt a polgármester – már akkor 
valami 41.000 Ft-os éves díjat szavaztak meg. Ezt neki kellene a legjobban tudni! Azóta azért szépen mentünk lefelé. 
Azért ilyen magas a díj, mert külön válogatják, és utógondozás van, bele van kalkulálva az autók, gépek amortizációja, 
benne van a szelektív szállítás. A maszek ezt nem vállalja, az csak annyit csinál, hogy összeszedi és elviszi a szemetet. 
 
Dávid Imréné Tolmács, Tolmácsi út 65. sz. alatti lakos 
A szennyvízszippantás körül nem lehetne valamit tenni, mert már az égbe emelkedik az ára? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Aki szippant, annak igen! Én egy kezemen meg tudom számolni, hogy az utcánkba hány helyre megy. 
 
Dávid Imréné Tolmács, Tolmácsi út 65. sz. alatti lakos 
Érezzük is!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Ezért kéne nagyon a csatornázás, de ígéret nincs rá! Talán 2014-tıl várható lesz, hogy kiírják kistelepülésekre is a 
pályázatot. Az sem lesz ingyen! Nagyon sokan mondják vissza az önrészhez szükséges LTP-ket. Nem tudom, hogy 
azok mit fognak csinálni! 
 
Kelemen Sándorné Alkotmány u. 9. sz. alatti lakos 
Aki rendesen fizeti, annak elég lesz? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Szerintem igen. A telekhatárig beviszik, addig biztosan elég lesz, mint annak idején a gázt is, ahogy csinálták. Szerettük 
volna mi is akkor megcsináltatni a csatornázást, amikor Rétság, de azt mondta a rétsági képviselı-testület, hogy elég 
nekik az İ bajuk, nem kell még nekik Tolmács nyőgje is, aztán valahogy mégis lelobbizták, és azt mondta a rétsági 
testület, hogy jó, akkor csináljuk meg Tolmáccsal. A tolmácsi testületi jegyzıkönyvekben mégis úgy van, hogy 
elutasították.  
 
Hámori Imréné képviselı 

Akkor már nem volt a legjobb kapcsolatunk a rétsági képviselı-testülettel, és ez is közrejátszott. A mai napig is szidnak 
még engem is, pedig elı lehet venni a jegyzıkönyveket, hogy én harcoltam a csatornáért. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha akkor Rétsággel együtt megcsináltatjuk, akkor már meglenne és nem lenne gond vele! 
 
Hámori Imréné képviselı 

Meglenne bizony! Milyen jó lenne! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Itt a környékünkön nekünk nincs, meg Nézsának, meg Kisecsetnek. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 

Szécsénykén? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ott már csinálják. 
 
Hámori Imréné képviselı 

İk kivel álltak össze? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A HUSK pályázaton nyertek, amit mi is szerettünk volna. 
 
Hámori Imréné képviselı 

Az nem Szente volt? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
De, bocsánat, Szente volt. Szerencséjük volt, mert Szente kettıszázpár fıs település, a Szlovák fél pedig hétszáz 
valamennyi, és nagyon jó volt az arány. Ha mi is nyertünk volna ezen a pályázaton, mi nem jöttünk volna ki abból a 
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pénzbıl, mert Ipolyvisknek is kb. annyi a lakossága, mint nekünk. Nálunk a Szlovák fél kihátrált, az idén pedig ki sem 
írták ezt a pályázatot. KEOP pályázat most is van kiírva, de csak 2.000 fı feletti településeknek.  
 
Hámori Imréné képviselı 

Nézsának nincs még? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 

Igen. Különben mindenhol megvan, mert annak idején összefogtak és megcsinálták. Ezt nem értem, hogy nekünk miért 
nem sikerül valakivel összefogni. 
 
 
További kérdés, hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt. 

 
 
 
A polgármester megköszönte a megjelentek közremőködését, részvételét, és a közmeghallgatást, falugyőlést bezárta. 

 
K.m.f. 

 
 
 

 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester körjegyzı 
 
 
 
A jegyzıkönyv hiteles. 
 
 

Hámori Imréné 
képviselı 


