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Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének  
Közmeghallgatása 

 
1/2014. 

 
J E G Y ZŐK Ö N Y V  

 
Készült: 2014. december 12-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 
 
 
Lakosság részéről: a jelenléti íven szereplő 9 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 hitelesítésére felkérem Dudás Gergely alpolgármestert. 
A közmeghallgatás témája: Egyéb, a lakosság részéről érkező közérdekű javaslatok és kérdések. 
 
Napirend 
 

1. Egyéb, a lakosság részéről érkező közérdekű javaslatok és kérdések 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Örülök, hogy háromszor annyian vagyunk, mint az elmúlt évben voltunk! Egy kicsit csalódott vagyok, mert vártam, 
hogy a szervezőktől is képviseltetik magukat. Úgy gondolom, hogy ha a faluért akartak volna dolgozni, itt lennének 
ötletekkel, javaslatokkal. Én vártam volna őket! 
Várom a lakosság javaslatát, felvetését, amivel segíteni tudják a képviselő-testület munkáját, és kérdéseit. 
Nem gondolom, hogy most be kellene számolnunk erről az évről, mert a választások előtt volt egy lakossági fórum, 
amin elmondtuk, hogy hogyan alakult ezt az év, és hogy mit tervezünk jövőre. Ami a lakossági fórumon elhangzott, azt 
fölösleges lenne megismételni. 
Most várom az ötleteket, javaslatokat, amivel a munkánkat tudják segíteni! 
 
Bornemisza Sándorné tolmácsi lakos 
Meg vagyunk elégedve a falu vezetésével! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A jövő évi gazdálkodási számokat igazából még nem tudjuk, mert még a parlament sem fogadta el az ország 
költségvetését. Igazából január közepén fog számunkra is kiderülni, hogy mi várható a jövő évi költségvetéssel 
kapcsolatosan. Azt garantálhatom, és a testület nevében is elmondhatom, hogy az elmúlt 8 évben sem voltunk 
mínuszosak, és jövőre sem leszünk azok. 
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
Ha ebbe a faluba ha úgymond fél évig nem csináltok semmit, akkor is nagyon szépen épült, gyarapodott, fejlődött a 
falu. Még a Szent Lőrinc út vasút utáni szakaszánál kellene két oldalt a vízelvezető árkot megcsinálni. Az utat meg kéne 
magasítani, hogy a víz le tudna folyni róla, mert az a legnagyobb probléma, meg a vasút előtt az út! De azt majd úgyis 
meg fogjátok gondolni, hogy mire költitek a pénzt. A kastéllyal is kellene valamit kezdeni! A kerítés hiányzó része meg 
van? Azt is helyre kellene állítani! Egy ékszerdoboza volna a falunak! 
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Bornemisza Sándorné tolmácsi lakos 
Most szerdai napon volt itt 16 faluból nyugdíjas klubvezető, akiket összehívtam értekezletre. Csak a templomot tudták 
megnézni, de el vannak ájulva azon, amit itt láttak, a közösségi házban, a téren, és a templomban. Nagyon dicsértek 
minket, és megígérték, hogy visszajönnek nyáron, mert mindent szeretnének megnézni. Nagyon tetszett nekik a falu, és 
aki már régebben is volt itt, közölte a többiekkel, hogy itt nagyon nagy változások voltak. Dicsérték a falu közösségét és 
a polgármesteri hivatalt is! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönjük! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Balázs János volt alpolgármester is a kastéllyal kapcsolatban keresett meg a múltkor, és azt mondta, hogy amint 
lehetősége lesz rá, még megkeres minket, hogy keressünk valakit, akit felújítaná, vagy amint lehetőségünk van rá, mi 
újítsuk föl, mert ott fog tönkre menni. Tehát hogy próbáljuk meg elindulni ilyen irányba. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kastélynak még nincs meg a rendezési terven belül a besorolása, de most már meg lesz, mert jövő héten fogadja majd 
el a képviselő-testület a rendezési terv módosítását, aminek ez is a része. A Nemzeti Kulturális Alap kiírt egy pályázatot 
kastélyok, műemlékek állagmegóvására. Lett volna rá négy napunk, hogy beadjuk a pályázatot. Nagyon alaposan körbe 
jártuk ezt a lehetőséget, és csak abban az esetben nyújthattuk volna be a pályázatot, ha a műemlékvédelmi hivatal 
határozatban kötelez minket a kastély állagmegóvására. A pályázaton maximum 7 millió forintot tudtunk volna erre 
nyerni, az országos keret 50 millió forint volt, tehát az esély az nagyon kicsi lett volna, de nem is ezért nem vágtunk 
bele, hanem azért, mert ha a műemlékvédelmi hivatal kiadja nekünk ezt a határozatot, akkor ha nyerünk a pályázaton, 
ha nem nyerünk, az állagmegóvást meg kellett volna csináltatni! Nekünk erre most nincs pénzünk! Úgy néz ki, hogy 
tavasszal ismét kiírják ezeket a pályázatokat több pénzkerettel, és valahogy megpróbálok lobbizni! De ha konkrét 
vásárlót tud a kastélyra, az is jó, mert akárki is veszi meg, a faluból nem tudja elvinni! 
Az utakra visszatérve: a Szent Lőrinc út melletti járdát és árkot pár éve vette át az önkormányzat a közútkezelőtől. 
Sikerült velük megbeszélni, hogy saját költségünkre kiméretjük, és így önkormányzati tulajdonba került. Az árkok 
felújítása 30-40 millió forintba is bele kerülne, ezért az a tervünk, hogy amikor sikerül a csatornázás, akkor kerüljenek 
felújításra a vízelvezető árok is. A tervek már elkészültek, és van egy elvi vízjogi engedélyezési tervünk a belterületen 
található vízelvezető árkokra. Ezt csak pályázatból tudnánk megcsinálni! Eddig is megpróbáltunk kihasználni 
mindenféle pályázatot és ezután is szeretnénk. Bár valaki azt írta az egyik közösségi oldalra, hogy Tolmács település 
nagyon elmarad a pályázatok kihasználásától. Én ezt megcáfolom! Amit lehetett, kihasználtuk a pályázati 
lehetőségeket. 
A bekötőút felújítására is van remény, hiszen ha az államnak lesz rá pénze, akkor mi is a felújítandó utak között 
szerepelünk. Most első körben a kétszámjegyű főutak a fontosabbak. Az az üzem, ami a bekötő utunk mellett épül, csak 
úgy kapta meg az engedélyt, hogy kötelezte őket az állami közút a bekötőút felújítására egészen a keresztig. Volt egy 
megbeszélésünk is már az útfelújítás ügyében a kivitelezővel, a közútkezelővel az irodámban, és azt beszéltük meg, 
hogy a közút folytatná a felújítást a kereszt utáni részen, és mi is be tudnánk szállni 1-2 millió forinttal.  
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
Ha az árkot nem csinálják meg rendesen, hiába újítják föl! Nagyon sok víz jön arra le a földekről. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Meg kell nekik csinálni, mert az állami közút csak így járult hozzá az építkezéshez. 2007-ben a csatornázással 
kapcsolatos pályázatunkat is csak úgy engedélyezték volna, ha önerőből felújítjuk utána az utakat. Jó, biztos, hogy 
pályáztunk volna rá, de a pályázatoknak is van önerő része. 
Mindenki tudja, hogy Tolmácson milyen belterületi utjaink vannak, és meg kell csinálni a Tavasz, Sport, Béke, 
Börzsöny utcákat is. A Börzsöny utcára meg is vannak a terveink, de ez is pályázatfüggő. Úgy terveztük, hogy a 
Sziluska utcától a Szabadság utcáig aszfaltoztatjuk. Az ott lakók már saját erőből vízátereszt is készítettek, az 
önkormányzat az anyagot biztosította hozzá. Tudjuk, hogy vannak gondok, problémák, aprólékosan igyekszünk 
megoldani. 
Hiába mondják többen azt is, hogy miért a közösségi ház került felújításra, lehetett volna az utakat, de erre lehetett 
pályázni, nem útfelújításra. Hiába akarunk mi kastély építeni, ha nem adnak rá pénzt! De előbb-utóbb a kastéllyal 
valamit kezdenünk kell, ezt mi is tudjuk! 
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
Hétről - hétre hadakoznom kell ott a gyerekekkel, mert ott van a búvóhelyük. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sajnos tudom! 
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Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
Utóbb már nem is a tolmácsiak voltak benn, hanem rétságiak! Az emeletről jöttek le! Nagyon veszélyes játék! 
 
Bornemisza Sándorné tolmácsi lakos 
Itt a Kovács Géza tér Szent Lőrinc út kereszteződésében a járdával lehet valamit kezdeni? Az is balesetveszélyes! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, szintén majd önerőből kijavítjuk. 
 
Szetei Józsefné tolmácsi lakos 
Annak idején a kertjeink végébe – a Bojasz háztól egészen a patakig – húzódott egy árok, amin le tudott folyni a 
csapadékvíz a patakba. Még kishidak is voltak rajta. Ez az árok feltöltődött, és az esővíz a kertekben megáll, nem tud 
hol lefolyni. Jó lenne, ha kiásnák a közmunkások azt az árkot. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt is fölírjuk! 
 
Porubszki Roland tolmácsi lakos 
Én azzal a céllal jöttem, hogy megtudjam, hogy mi újság van a faluban. Én nem vettem részt azon a régebbi fórumon, 
ami a választás előtt volt, és azt szeretném kérni, hogy ha az arról készült jegyzőkönyv felkerülne a tolmácsi honlapra. 
Ezt a weboldalt nem ártana egy kicsit aktualizálni, mert amióta elkészült, azóta nem igazán változott rajta semmi. A 
faluról lehetne újabb képeket is felrakni. Aktualizálni kellene a honlapot. Én magamból kiindulva – ritkán jövök haza – 
gyakran felkeresem, hogy tudjam, mi történik. Jó lenne, ha naprakész tájékoztatás is megjelenne, folyamatos 
frissítéssel. 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Valamikor kérted a neten, hogy kerüljön föl a honlapunkra a legutolsó Kisbíró újság. Szerintem ennek akadálya nincs. 
 
Porubszki Roland tolmácsi lakos 
Valóban kértem, mert tudtam, hogy megjelent, és én csak a honlapon tudom olvasni. Ahogy kértem, 48 órán belül fel is 
került, meg is köszöntem! 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
De ezt folyamatossá kell tenni! Nem okozhat ez olyan nagy nehézséget!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A Kisbíró minden száma felkerül a honlapunkra, lehet, hogy nem aznap, amikor kihordásra kerül. 2006-tól van 
honlapunk, és volna mit aktualizálni rajta, hiszen még rólam is a régi kép van fönn. Már beszélgettünk arról, hogy le 
fogok menni a webmesterhez, és átnézni, frissíteni a honlapot, mert régi telefonszámok is vannak még fönn. 
Gondolkodtam azon is, hogy esetleg más készíthetné a honlapunkat, ezen még a testületnek is el kell gondolkodnia, 
hogy mi lenne a legjobb megoldás. A webmesterünk készít a Kisbíró tipográfiáját is. 
 
Jakus Szilvia tolmácsi lakos 
Én tudok valakit, aki készít tipográfiát, olyan a szakmája. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen? Jó, beszélhetünk róla! 
 
Jakus Szilvia tolmácsi lakos 
Szólok neki, mert én senki helyett nem nyilatkozhatok. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó. A honlapra a fotókat is mindig én vagy a Zsuzsi küldte át a webmesternek, de most úgy gondolom, hogy a közösségi 
ház vezetőjével megbeszélem, hogy ezt vállalja föl, mert sajnos erre nem nagyon maradt kapacitásunk. Bár most van 
két álláspályázatunk is kiírva. Az egyik óvónői állásra, a másik pedig pénzügyi és rendezvényszerzői állásra. Bízom 
benne, hogy aki megnyeri ezt a pályázatot, az egy kicsit könnyít a hivatali munkavégzésben, és több időnk marad a 
honlapra is. Megmondom őszintén, hogy nekem az utóbbi időben nem igazán volt erre időm. És sajnos azt is 
megmondom őszintén, hogy amikor átküldtünk egy anyagot, másnap, vagy harmadnap rá kellett telefonálni a 
webmesterre, hogy legyen szíves tegye már föl. Ő is be van havazva. 
 
Porubszki Roland tolmácsi lakos 
Böngésztem a honlapon, és találtam olyat, hogy délutáni vonatjáratot ajánlott föl Tolmácsról Rétságra! 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, át kell nézni, frissíteni kell. Szeretném azt, hogy többek között a rendezvényszervező egyik feladata a honlap 
kezelése legyen, de beszélek ez ügyben a közösségi ház vezetőjével is. 
 
Paulinyi Ferencné tolmácsi lakos 
Fél kettő után,senki nem megy Tolmácsról Rétság felé, mert nincs buszjárat. Nekem ez most csak spontán jutott 
eszembe, de azt mondom, hogy ez legyen a falunak a legnagyobb problémája! 
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
Hát ez is probléma! 
 
Torma Andrea jegyző 
Nem tudom pontosan, hogy melyik közmeghallgatás jegyzőkönyvét hiányoltad. Nincs fönn az utcanévváltozás utáni 
közmeghallgatás jegyzőkönyve? 
 
Porubszki Roland tolmácsi lakos 
Nem azt, hanem a választás előtti falugyűlés jegyzőkönyvét. 
 
Torma Andrea jegyző 
Az nem az önkormányzat rendezvénye volt, hanem egy választási kampány, a jelöltek rendezvénye. A választási gyűlés 
anyag nem kerülhet fel az önkormányzat honlapjára, az nem egy önkormányzati esemény volt, elkülönül az 
önkormányzattól. Nem tudom, arról készült-e jegyzőkönyv, de ha készült is, az nem fog felkerülni a honlapunkra. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Azt a lakossági fórumot mi öten szerveztük meg. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha van konkrét kérdésed, arra most szívesen válaszolunk. 
 
Porubszki Roland tolmácsi lakos 
Például nem tudok semmit a lekvárfőző üzemről! Meg ami előtte van épület, hogy az is milyen funkciót fog szolgálni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az magán beruházás! Nem a falu csinálja! 
 
Porubszki Roland tolmácsi lakos 
Én azt hittem, hogy azt is a falu csináltatja. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem! Az teljes egészében magán beruházás. Amit én tudok: pályázatból épült, turisztikai céllal, és lekvárfőző is lesz 
benne. A faluban több magánszemély újította fel turisztikát támogató nyertes pályázatból a régi parasztházát. Többek 
között én is! Öt évig turisztikai célra kell használni. 
 
Paulinyi Ferencné tolmácsi lakos 
Felénk az árkot ki kellene szedni. Tőlünk fölfelé nem szedi ki senki! Annak idején az ki volt kövezve, most meg 
befolyik a víz az udvarokba. 
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
Azt ott benyomják a nagy kocsik! 
 
Paulinyi Ferencné tolmácsi lakos 
Szurdokba mind a két oldal ki van betonozva, a főúton meg semmi! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Körülbelül 2-3 éve lett az önkormányzaté az az árok, addig az állami közúté volt. Az árkok rendberakásához pályázat 
kell, és mindenhol meg lesz csinálva. 
 
Szetei Józsefné tolmácsi lakos 
Az a baj, hogy rengeteg kamion jár be a faluba! 
 
Paulinyi Ferencné tolmácsi lakos 
Nálunk rendesen mozog a berendezés! A fal is meg van repedve! Másfelé kellene nekik menni. 
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Hajnis Ferenc polgármester 
Valóban sok kamion jár, de ez egy kicsit öröm is, mert ha nem járnak kamionok, akkor az Erdőkémia nem üzemelne. 
Nem akarok senkit sem védeni, de azt tudni kell, hogy a legtöbb adót fizető cég az Erdőkémia!  
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
A mérlegelést másként kellene nekik megoldani, mert egy kamion négyszer megy át a falun!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt én nem tudom nekik megmondani! 
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
Nekik kellene ezt megoldani, vagy fizessenek útdíjat! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha én most oda megyek, és megmondom nekik, hogy ezt így vagy úgy csinálják, azt fogják mondani, hogy jó, akkor 
holnaptól átteszem a székhelyemet máshová, és nem lesz adóbevételünk! 
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
De most nem bíznak a szállítókban? Lehetne úgyis, hogy amikor jön be a faluba, előtte leméreti. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezek szerint nem! 
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
Most bejön lejelentkezni, visszamegy méretni, utána jön, lefejtik, utána még egyszer kimegy, üresen méretni, visszajön 
leigazoltatni! 
 
Porubszki Roland tolmácsi lakos 
Ez mindenhol így van.  
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
Jó, csak nem ilyen nagy súlyú kocsikkal! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sajnos ezekbe a dolgokba nem igazán tudunk beleszólni!  
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
Pedig itt ez a legnagyobb probléma! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Emlékeztek rá, hogy régen mindig tehervonat hordta az alapanyagot az Erdőkémiába is. Ezt kéne most is valahogy 
elérni! 
 
Porubszki Roland tolmácsi lakos 
A vashídnál beborulna a patakba! 
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
A talpfák már nincsenek meg! Szörnyű, ahogy szétlopták! 
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
Az óvoda bővítéséből lesz valami? 
 
Dudás Gergely alpolgármester 
Én vetettem fel ezt egy fórumon, mert megnőtt a gyermeklétszám, hála Istennek! Körülnéztünk, hogy hogyan is lehetne 
bővíteni, és a kazánház és az iskolarész közé lehetne egy új tornacsarnokot építeni, és hozzá lehetne csatolni az 
óvodarészhez a jelenlegi tornaszobát, foglalkoztató teremnek. Csak ez is megint pénzkérdés! Nem tudom, hogy mikor 
fogunk oda jutni, annak ellenére, hogy egyre több gyerek kerül be az óvodába, és válik óvodakötelessé! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Meglátjuk, hogy mennyire fog szorítani az idő, mert tavasztól őszig tudnak menni a salakpályára is.  
 
 



Közmeghallgatás  1/2014.(XII.12.) jegyzőkönyve 
 

 6

Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
A vizesblokk volna a legfontosabb, mert ott mindig olyan büdös van, hogy az már szörnyű! Nem a tisztasággal van a 
gond, ott valami más probléma van a lefolyóval, vagy a csövekkel. Vagy el van dugulva valami. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Be van adva most az óvodára egy felújítási pályázatunk, ami az épület energetikai fejlesztését segíti majd elő. Sajnos 
még nem tudjuk a bírálat eredményét, hogy nyertünk-e vagy sem. Ez azt jelentené, hogy a teljes épület és a födém 
szigetelést kapna, illetve kazáncsere és fűtéscsövek cseréje valósulna meg. A beruházással egy időben kerülne 
felújításra a vizesblokk is. Az egész beruházás 60 millió forint. A hozzáépítés az nem lesz olyan egyszerű, mivel a 
szomszédságában lévő kastély műemlék, és minden építéshez kell a műemlékvédelmi hivatal hozzájárulása. De ha 
valóban úgy látjuk, hogy már nagyon szükséges a bővítés, akkor valóban a tornaszoba átalakítása lehet a megoldás. 
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
Végül is most is ott oldják meg a táncórát, meg a foglalkozást is. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kistornaterembe? 
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
Igen. Ezt megoldják, de a vizesblokkra nagyon ráfér a felújítás! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az be van tervezve, ha nyerünk a pályázaton, együtt menne a korszerűsítés, felújítás, ha nem nyerünk, akkor a 
vizesblokkot saját erőből meg kell csinálnunk.  
 
Hámori Imréné képviselő 
A mennyezet le akar szakadni! Vasrúddal van felfüggesztve, de az a köz valóban beépíthető, és nem is a kastély felé 
van. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az teljesen mindegy, hogy merre van, akkor is kell a műemlék hivatal engedélye! 
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
Ezért lesz majd sokba a kastély is! Ha azt kérik, hogy az eredeti állapotot építsük vissza! Csak toldva–foldva lett a 
kastély maga is! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az állagmegóvást, azt meg lehet csinálni, de ha ott valaki egyszer beruházni akar, az eszméletlen pénz lesz! Valamit 
kezdeni kell vele, az biztos! 
 
Dinkóné Balogh Zsuzsanna tolmácsi lakos 
A tető hány éve lett felújítva? Nem is olyan rég! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Maga a tetőszerkezet az jó, 1992-ben került magánkézbe, utána lett felújítva a tető. 
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
A Sport utat kellene felújítani, mert búcsúkor az szégyen! Ha lehet sorrendet tenni, az fontosabb volna! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehetne, de az a baj, hogy most már az Unió sem akar ilyen felújításokra pénzt adni! A pályázatok szerintem jövő 
tavasszal – március, április környékén - fognak beindulni. Én bízom benne, hogy csak lesz valami! És a szennyvíz, ami 
még nagyon fontos lenne! 
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
Azt már szóba sem hozzuk! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az önkormányzat szerződést kötött egy menedzser céggel, a szennyvizünk megvalósításában segít, pályázati forrást 
keres. Most is írtak ki szennyvízre pályázatot, csak az a baj, hogy 2000 lakos felett lehet pályázni, és így mi nem 
tudunk. A menedzser cég vezetője már volt benn a Belügyminisztériumban, és megpróbálja azt elérni, hogy 
konzorciumba – több település összefogásával - fogadják be a pályázatunkat. Bánknak az üdülőterületen, Nézsának, 
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illetve nekünk sincs még megoldva a szennyvízcsatorna hálózat. Már folytattunk egy megbeszélést is négyesben, úgy 
néz ki, hogy mindhárom településnek megfelelne, és így már 2000 fő fölött lennénk jóval. De van egy olyan lehetőség 
is, hogy esetleg sikerül elintézni azt, hogy Rétsághoz kerüljünk aglomerációba, és már akkor is tudnánk pályázni. Úgy 
tudom, hogy ezt 2004-ben írták elő, de hogy az elődeink ezt miért nem kérték, azt nem tudom! Az illetékes hatósághoz 
már írtunk levelet, hogy soroljanak minket a rétsági aglomerációba. Dolgozunk mi ezen, csak ezek nem látványos 
munkák. Majd meglátjuk, hogy mi lesz, azért valahogy mindig összejön valami. Nem vagyunk, és remélem nem is 
leszünk szegény önkormányzat! Ebben az évben is közel 14 milliót fordítottunk az utakra, járdákra, fejlesztésre. Sok 
önkormányzat nem képes erre. Bízunk benne, hogy a jövő is sikeres lesz, és lesz pénzünk.  
Az Erdőkémia felé pedig nagyon óvatosan kell közelítenünk, mert nem szeretnénk, ha máshová tenné át a telephelyét. 
 
Malovecz Józsefné tolmácsi lakos 
Nem volna sok gond a kamionokkal, ha az út jó lenne, mert a buszt sokkal jobban megérezni benn a lakásban, mint a 
kamiont. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kamionos óvja a saját kamionját, de a buszsofőrnek nem érdeke. Minden évben van a Volánbusz által megszervezve 
egy egyeztetés, ahol el lehet mondani a problémáinkat. Én is jelen voltam, és felhívtam a figyelmet arra, hogy rossz az 
utunk, és a sofőrök óvatosabban közlekedjenek. Ígéretet kaptam arra, hogy figyelmeztetik a sofőröket. Attól félek, 
hogyha késnek a buszok – szinte mindig késnek – ráfogják a rossz útra. 
 
Bornemisza Sándorné tolmácsi lakos 
Eddig az önkormányzat részéről kérdezték, hogy mi a mi kérésünk. Most én kérdem, hogy Önök kérnek-e tőlünk 
segítséget? Mi tudunk-e valamiben segíteni? Ez oda – vissza működik! 
 
Hámori Imréné képviselő 
A munkátokkal eddig is nagyon sokat segítettetek! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Köszönjük szépen az eddigi segítségüket is! A nyugdíjas klub tényleg mindig ott van, ha segíteni kell! Köszönjük 
szépen! 
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
Szerintem az önkormányzati rendezvényekre az óvodásokat és iskolásokat is meg lehetne kérni, hogy készüljenek 
valami kis előadással. A mi gyerekeink, szeretnénk látni őket többször! Biztosan szívesen eljönnének! Például idősek 
napjára. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az a tapasztalatom, hogy az idősek szívesebben beszélgetnek egymással, én a mostani műsort is egy kicsit hosszúnak 
találtam, láttam, hogy műsor közben is inkább beszélgettek. Nem akartam az idő még további műsorral is húzni! A 
falunapon az idén is fölléptek a gyerekek. Meg is szokták kérdezni – az óvónők is és az igazgató asszony is - hogy 
kérünk-e tőlük műsort, szerepeljenek-e a gyerekek? Most vasárnapra is készültek, lesz mit megvásárolni tőlük az iskola 
és óvoda javára. 
Ha nincs több kérdés, észrevétel, akkor megköszönöm a részvételt, az építő jellegű kritikát és a dicsérő szavakat is! 
 
 
A polgármester megköszönte a megjelentek közreműködését, részvételét, és a közmeghallgatást, falugyűlést lezárta. 

 
 
 
 
 

 Hajnis Ferenc Torma Andrea 
 polgármester jegyző 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 
 

Dudás Gergely 
alpolgármester 


