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Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének  
 

13/2019. 
 

J E G Y ZŐK Ö N Y V  
 
Készült: 2019. november 28-án 18.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról és falugyűlésről 

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

Jelen vannak: Hajnis Ferenc   polgármester 
 Dósa Istvánné  alpolgármester 
 Gyuricza Gergő  képviselő 
 Jakus Szilvia  képviselő 
 Hámori Imréné  képviselő 
 Henczné Hekli Bernadett  jegyző helyettes 
 
Lakosság részéről: a jelenléti íven szereplő 10 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 Gyuricza Gergő képviselőt. 
A javaslatot a Képviselő-testület egyhangúan elfogadta. 
 
Napirend 
 

1. Tájékoztatás az elmúlt időszak gazdálkodásáról, a jövő évi tervekről 

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

1. Napirend  Tájékoztatás az elmúlt időszak gazdálkodásáról, a jövő évi tervekről 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Örülök neki, hogy ennyien eljöttek, ugyanis az eddigi években a képviselő-testület tagjai mindig többen voltak, mint a 
lakosok, kivétel a 2014. év. Most szeretném elmondani, hogy ebben az évben - illetve ¾ évben - az önkormányzatunk, 
hogy gazdálkodott. Szeretném bemutatni az új képviselő-testület tagjait, nem mintha nem ismernék őket, hiszen 
mindannyian tolmácsiak. A két régi képviselő, Hámori Imréné és Dósa Istvánné mellett, két új fiatal került is bekerült a 
képviselő-testületbe, Jakus Szilvia és Gyuricza Gergő. A képviselő-testület az alakuló ülésen polgármesteri javaslatra 
döntött az alpolgármester személyéről, így Dósa Istvánné Mariskát választottuk meg alpolgármesternek. Engem ő 
helyettesít, ha bármilyen okból akadályoztatva vagyok. Megalakult az ügyrendi bizottság is, amelyet kötelező 
létrehozni. Az elnök Hámori Imréné, a két tag pedig Jakus Szilvia és Gyuricza Gergő. A korábbi képviselőink közül 
ketten– Dudásné Rudnai Krisztina és Dudás Gergely – nem indultak az önkormányzati választáson. Volt egy közös 
vacsoránk a leköszönő testülettel, ahol megköszöntem mindenki munkáját. Azt hiszem, hogy a környező településekhez 
képest nálunk mindig jól működött a képviselő-testület, soha nem volt széthúzás! Azt gondolom, hogy a mostani 
testülettel is egy irányba tudunk majd haladni, felülkerekedve minden pártoskodáson. Szerintem ez vitte előre a falut! 
Bízom benne, hogy ez továbbra is így marad. Még egy fontos változás volt, Torma Andrea jegyző asszonyunk indult a 
polgármester választáson, és megválasztották Bánk polgármesternek. Jelenleg a jegyző helyettese – Henczné Hekli 
Bernadett – látja el a jegyzői feladatokat a három településen. Őt sem kell bemutatnom, mert tolmácsi származású, a 
szülei itt élnek. Jelen pillanatban ő a megbízott jegyzőnk. Ki van már írva a jegyzői állásra a pályázati felhívás, a 
beérkezett pályázatokat a három polgármester közösen fogja elbírálni. Azt még nem mondtam, hogy a közös hivatal az 
eddigi összetételben működik tovább, tehát továbbra is Borsosberény-Bánk-Tolmács a felállás, a székhely 
Borsosberény maradt. Tehát ezek az új felállások az önkormányzatnál és a közös hivatalnál. 
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2006-tól – mióta polgármester vagyok – soha nem volt még olyan éve az önkormányzatnak, hogy költségvetési 
hiánnyal küzdöttünk volna. Soha nem vettünk föl hitelt, kölcsönt, kivéve az egyik pályázatunkhoz, amit rögtön vissza is 
fizettünk, amikor hozzájutottunk a pályázati támogatáshoz. Az önkormányzat működése nem volt veszélyben, nem 
kellett ÖNHIKI-t fölvennünk. Mindig megfontolt gazdálkodást folytattunk, és szeretném, ha ez a következő években is 
így lenne. 
Három nagyon fontos beruházást tudtunk idén pályázati támogatásból megvalósítani. Az egyik ilyen beruházás az 
iskola-óvoda felújítása volt, amelyre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, úgynevezett TOP pályázat 
keretében 75 millió forintot nyertünk. A támogatás teljes összegéből maga a beruházás 62 millió forintot tett ki, többi a 
pályázatírásra és menedzsmenti költségekre ment el. A pályázati kiírás meghatározza, hogy mire mennyit lehet költeni. 
A beruházás rendben elkészült, nagyon sok mindent nem lehetett megvalósítani, amit szerettünk volna, de amik nagyon 
fontosak voltak, azt meg tudtuk valósítani, gondolok itt a kazáncserére, a nyílászárók cseréjére, a födém és külső 
szigetelésre, valamint napkollektorok telepítésére. Tehát tényleg olyan dolgokra tudtunk fordítani, ami már nagyon 
szükséges volt. Ennek a pályázatnak az elszámolása még jelen pillanatban is folyik! Fillérre pontosan mindent el kell 
tudni számolni!  
A másik nagyon fontos beruházás– a régi tolmácsiak tudják – a kastélyunk felújítása volt. Hála istennek kívülről 
teljesen fel tudtuk újítani. A vidékfejlesztési program keretében 45 millió forintot kapott a település a kastély 
felújítására, amiből az építés 35 millió forintot tett ki, a többi itt is pályázatírásra, menedzsmentekre volt fordítható. 
Ennek a pályázatnak múlt héten kedden lezárult az ellenőrzése, mindent rendben találtak. Apróbb hibák sajnos már 
most jelentkeztek a kastélyon. A kivitelezővel, aki elismerte a hibákat, körbejártuk és megbeszéltük, hogy tavasszal mit 
szükséges kijavítani. A pályázat szempontjából pénzügyileg mindent rendben találtak, az elszámolás rendben lezajlott. 
A harmadik jelentős, de kisebb volumenű beruházás a borház felújítása volt. A múlt héten sikerült ezt a pályázatot is 
rendben lezárnunk. Olyan jól sikerült a borház felújítása, hogy érdemesnek találták arra, hogy egy országos műemléki 
könyvben megjelentessék, melyhez természetesen kértek tőlünk egy írásos hozzájáruló nyilatkozatot is. Tehát a lényeg, 
hogy fogunk szerepelni egy országos kiadványban. 
Ezek voltak tehát azok a nagyobb pályázatok, amelyeket hála Istennek sikerült elnyernünk és a támogatás révén a 
céljainkat meg tudtuk valósítani! 
Ez előtt két évvel pályáztunk az ipari part kialakítására. Balla Mihály országgyűlési képviselő úr ennek nagyon örült, 
mert végre volt olyan település, amelyik gazdaságilag  is gondolkodik és nemcsak szökőkutat akar építeni! Sajnos ezt a 
pályázatot nem nyerte meg az önkormányzatunk, ennek 500 millió forint lett volna a bekerülési költsége. Mi már 
addigra belefektettünk 20 millió forintot a földterületek felvásárlásra, átminősíttettük, kivonattuk a mezőgazdasági 
művelés alól, és ezzel a területtel akartunk valamit kezdeni. Saját szakállunkra elkezdtük hirdetni a területeket, hogy 
befektetőket keressünk. Eddig három üzem tette át a székhelyét Tolmácsra. Az egyik egy  kisebb ablakgyártó üzem, 
amelyik a hűtőház melletti területen működik. Szintén erre a területre épült egy textilgyártó üzem, és a tulajdonosa már 
abban gondolkodik, hogy növeli a kapacitást. A cég fő profilja a textilfestés és elsősorban külföldre exportál. A szürke 
csarnokban jelenleg a Bogányi zongoraművész úr bérel egy helyiséget, ahol zongorákat készítenek. A napokban kaptam 
egy olyan információt, hogy abba a szürke üzembe egy nagyon komoly befektető fog érkezni, jelenleg folynak a 
tárgyalások. Bocsánat eszembe jutott még egy, a már említett területen a Gálker Kft. tervezi egy nagy raktárcsarnok 
építését, sőt, ha jól tudom, már el is kezdték az építkezést. Azt gondolom, hogy ha ezek az üzemek felépülnek és 
megkezdik az üzemelést, a község iparűzési adó bevétele jelentősen növekedni fog. Szerintem nem fogunk rosszul állni, 
ha rendesen megfizetik az iparűzési adót. Azt gondolom, hogy gazdaságilag is megpróbálunk a saját lábunkra állni! 
Nem feltétlenül kell várnunk pályázati kiírásokra egy-egy felújítást akár önerőből is meg tudunk csinálni. Az eddigi 
években is többször volt olyan, hogy önerőből újíttattunk fel utat. Az idén például a Szabadság utca felújítására adtunk 
be pályázatot, de nem nyertünk támogatást, és így önerőből csináltattuk meg. Ez 17 millió forintba került. Emellett a 
kastély kerítését és a járdát is a saját költségvetésünkből újíttattuk fel. Mindez azt jelenti, hogy saját erőből idén kb. 30 
millió forintot költöttünk felújításra. Nagyon sok olyan település van a környékben, aki nem tud saját erőből 30 millió 
forintot fejlesztésre költeni! Nem ígérem, hogy ez minden évben így lesz, de ebben az évben tudtunk ennyit költeni!  
Részemről ennyi lenne, nem tudom, hogy a testületből van-e valakinek hozzáfűzni valója, vagy esetleg valamit 
kihagytam? 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
A Gránit-Ex Kft. is vásárolt területet az ipari területből! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bocsánat! Valóban vásároltak, oda szeretnék kivinni az Arany János utcában lévő cégüket. Mindez azt jelenti, hogy 
nagyjából az ipari területet is sikerült önerőből megvalósítani, és az sem semmi! Jó irányba haladunk! A képlékeny 
tervekről most még nem szeretnék semmit mondani, akkor lesz biztos, ha szerződéskötésre kerül sor! 
Október 25-én megalakult az önkormányzatunk, akkor volt az alakuló ülés. Azon az ülésen felvetődött néhány dolog, 
amin szeretnénk a jövőben változtatni. Egyrészt tervezzük a hatályban lévő rendeleteink módosítását, másrészt új 
rendeleteket szeretnénk alkotni! Vannak olyan rendeleteink, amiket nem alkalmazott az önkormányzat. Gondolok itt a 
közterület használatról szóló rendeletünkre. Nagyon sokan a közterületen tárolnak építőanyagot, tüzifát, gépjárművet. A 
közterület használatáról szóló rendeletünk alapján közterületen csak közterület-használati engedéllyel lehet bármit is 
tárolni. Ezt sokan nem tartják be, engedély nélkül használják a közterületet tárolásra. Eddig ezt nem szankcionáltuk, de 
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a jövőben szeretnénk! Elég súlyos pénzekről van szó, de nyilván nem egyből büntetünk. Szép szóval szólunk előbb, 
felszólítunk és utána jöhet a büntetés. Van olyan ház, ahol évek óta közterületen tárolják a gépjárművet, több helyen 
pedig a tüzifát. Nem azt mondom, hogy egyáltalán nem adunk türelmi időt, de mindenkinek van udvara, vigye be oda! 
A parkolást is szeretnénk szigorítani, mert két-három helyen balesetveszélyesen parkolnak. Ezzel kapcsolatban várom 
az ötleteket! Szeretnénk a balesetveszélyt megszűntetni. Szeretnénk kresz táblákat kihelyezni és a közterült használatra 
vonatkozó szabályokat betartatni! Próbálunk nagyobb rendet tenni a faluba. Ami még nagyon fontos és érinti a 
lakosságot, az az avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendelet módosítása. Erről már tárgyalt is a képviselő-testület és 
a decemberi ülésen szeretnénk a rendelet módosítást elfogadni! Eddig lehetett szerdán és szombaton égetni – nevezzük 
így -, mert van, aki füstöl! A rendelet-tervezetünk értelmében január 1-jétől csak szerdai napon lehet majd égetni, de 
egy-két éven belül teljesen megszüntetésre kerülne az égetés lehetősége! Nem hiszem, hogy a tüzelésnek van értelme, 
mert mindenki tudja, hogy házhoz menő zöldhulladék begyűjtés van a faluban, és lehet komposztálni is. Nem hiszem, 
hogy bárkinek is van mit égetni! Terveink szerint tehát nem szüntetnénk meg rögtön teljese égészben az égetést, csak 
korlátoznánk egy napra, szerdára, és akkor sem lehetne egész nap, hanem 11.00 órától 20.00 óráig. 11.00 órára talán 
már megszikkad a gaz, és nem borulna füstbe az egész falu. Ha a képviselő-testület ezt jóváhagyja, akkor ez a rendelet 
január 1-jétől lép hatályba. 
Van egy másik rendelet-tervezetünk, ami teljesen új lesz! A közösségi együttélés szabályai. Ezzel többek között azt 
szeretnénk elérni, hogy vasárnap, ünnepnap semmiféle zajjal járó munkákat nem lehessen végezni a településen! 
Gondolok itt fűnyírásra, fűrészelésre, flexelésre, nagyobb zenélésre, éneklésre, egyebekre. Nyilván, ha valaki építkezik 
vagy felújítást végez, az engedélyt kérhet a polgármestertől. Azt szeretnénk, hogy a vasárnap legyen a csendé, a 
nyugalomé, pihenésé! Sokszor már vasárnap kora reggel a gépek zúgására kelünk! Hogy mennyire fog ez beválni nem 
tudom, de már itt is merültek fel olyan kérdések, hogy „Ugye ez vonatkozni fog a sárkányrepülősökre is?” 
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
A hangos motorosokat kihagytátok! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, ezzel a két járművel az a probléma, hogy a repülőt, amikor felszáll nem halljuk, amikor felszáll a levegőbe 
onnantól van a probléma, akkor lehet nagyon hallani! Itt fordul meg, bár nem is nagyon jöhetne a település fölé! Ezzel 
nem tudunk mit tenni, mert a légügyi hatósághoz tartozik. Egy dolgot tehetnénk, hogy kihívunk egy műszeres állomást, 
aki decibelt mér, de ez nem kevés pénz, ez több millió forint! Utána pereskedhetnénk! Nyilván fogok velük beszélni, 
meg már beszéltem is velük, kértem, hogy ne Tolmács felé szálljanak föl, hanem Rétság felé, mert zömmel rétságiak. A 
másik a motorosok! Ott az a baj, hogy rendszám nélkül mennek! Én az utcánkban megállítottam három héttel ezelőtt 
egy fiatalembert, mondtam neki, hogy a crossmotor nem közúti közlekedésre való! Menjen ki a tankodromra vele 
motorozni, ne az utcákban csinálja! A földutakon lehet menni, ott nem fog senkit zavarni! Ezt meg is értette, azóta nem 
a Sziluska utcán jár, hanem a Béke utcában! 
 
A teremben hangos nevetés. 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Meg lehet állítani az illetőt és megkérni őt, hogy ne itt motorozzon. A rendelet hatályba lépése után be lehet jelenteni az 
önkormányzathoz, aztán ha kimegy a 200.000 Ft-os bírság majd meggondolja, hogy hol szaladgál a motorral! 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Bocsánat, de igazából ez rendőrségi hatáskör! Rendszám nélküli járművel nem hiszem, hogy lehet közúton közlekedni! 
Ha rendszám köteles, de nincs rajta rendszám, be kell jelenteni a rendőrségen, aztán majd leszokik róla! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Jó, ha bejelentik felénk, akkor mi már tudjuk jelenteni a rendőrség felé. Mi tudjuk, hogy ki az! 
Na, tehát ez lenne a lényege a közösségi együttélés alapvető szabályai rendeletünknek. A rendelet-tervezetben nemcsak 
a zaj és rezgés védelem van benne, hanem a temető használatáról is rendelkezik. A temető rendeltünket is kell majd 
módosítani. Alpolgármester asszony összeírta nekem, hogy kik azok, akik össze-vissza, a sírok között lepakolva 
tárolják a szétszedett síremlékek maradványait. Nem vitték el, pedig kötelessége mindenkinek elszállíttatni a temetőből. 
Erre is egy kicsit komolyabban rá fogunk mozdulni! Aki vissza szeretné állítani, az kirakhatja a kerítés mellé egy 
rövidebb ideig. A rendelet kitér arra is, hogy aki síremléket szeretne felújíttatni az ünnepnapok kivételével megteheti, 
illetve szombaton 07.00 órától 12.00 óráig. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Annyi kiegészítést teszek hozzá, hogy ez benne van a jelenleg hatályos a temető rendeletben, de azért került bele ebbe a 
közösségi együttélés szabályai rendeletbe, mert innentől kezdve, aki ezt nem teljesíti vagy nem rendeletben foglaltak 
szerint jár el, az legvégső esetben bírságolható. Természetesen mindenki szóból ért, először figyelmeztetést, felszólítást 
kap, ha annak ellenére sem tesz eleget, akkor lehet szankcionálni. A mostani rendeletben bár benne van, de az 
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önkormányzatnak nincs semmilyen lehetősége nincs arra, hogy szankcionáljon, ha valaki nem úgy jár el, ahogy a 
rendelet előírja.  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ugyanez vonatkozik a közterület használatáról szóló rendeletre is. Szintén a szankcionálás miatt kerültek bele a 
közterület tisztántartásával, használatával kapcsolatos szabályok a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletbe. 
Mindenki köteles a háza előtt a járdát és az árkot tisztán tartani. Nagyon sokan megcsinálják, a lakosság döntő többsége 
jogkövető magatartást tanúsít, de nem igazán tudtunk mit kezdeni az úgymond „rendetlen” emberekkel. Sokakat 
felszólítottunk volt, akinek használt, volt, akinek nem. 
A jövővel kapcsolatban még annyit, hogy eddig is próbáltunk minden pályázati lehetőséget kihasználni, ez után is 
szeretnénk. Az idén volt egy olyan pályázatunk, amit tartalék listára került forráshiány végett. Jövőre is ki lesz írva ez a 
pályázat, olyan ígéretet kaptunk, hogy akik tartalék listán vannak automatikusan indulnak az új pályázaton. Ezt 
meglátjuk jövőre! Én bízom a fiatal képviselőkben, hogy új színt, lendületet hoznak a csapatba, ugyanis ezt ígérték! 
Részemről ennyi lett volna a beszámoló, jöhet a 2. napirend, várom a lakossági kérdéseket, javaslatokat! 
 
 
2. Napirend  A lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői részéről érkező helyi közügyeket 

érintő kérdések és javaslatok 
 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Lehet hozzászólni! 
 
Bornemisza Sándorné tolmácsi lakos 
A tüzeléssel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy a műanyag égetést nem akarják szankcionálni? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az nem lehet égetni! 
 
Bornemisza Sándorné tolmácsi lakos 
Tudom, de sokan csinálják! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Igen, sok minden felvetődött ezzel kapcsolatban is, valaki felhozta, hogy azt is kellene nézni, hogy a kéményen mi 
megy ki! Én ezt értem, de én nem állíthatok oda senkit az illető mellé, hogy te mit raksz a kazánba, kályhába. Ez 
hasonló ahhoz, amikor a Zarándok úton élők kérték a forgalomcsillapítók lerakását. Eleget tettünk a kérésnek, leraktuk. 
Négy-öt ember miatt kellett durván egy millió forintot kiadnunk, mert kb. ennyi ember száguldozott ott az utcán! 
 
Hajnis Gáborné tolmácsi lakos 
Én meg nem tudok együtt élni a rókákkal! Mit lehet tenni, ha rendszeresen bejárnak az udvaromba, kertembe? 
Megeszik a kacsáimat! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Én ezt megértem, pár napja a szamarakkal volt probléma!  
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
Húsz éve azokkal van probléma! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Meg a tulajdonossal! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Erre valamit keresni fogunk! Nem tudom megy-e holnap a jegyző helyettes asszony a főállatorvossal szemlére? 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Igen, meghívást kaptam holnapra egy helyszíni bejárásra, ahol rajtam kívül jelen lesz a hatósági főállatorvos, a panaszos 
fél és az állattartó. A hatósági főállatorvos kérte, hogy legyek jelen, de nem tudom még, hogy milyen eljárást fog 
indítani az állattartóval szemben. Először a rendőrségre megyünk, aztán meglátogatjuk az állattartót a telepén, és utána 
felveszünk egy jegyzőkönyvet. A főállatorvos azt kérte, hogy működjek együtt, én természetesen megteszem! Egy 
hónapja sem ülök még ebben a székben, én sem tudok csodát tenni. Ha a 20 év alatt papírt gyártottunk, és nem tudtuk 
megoldani ezt a problémát, most nem gondolom, hogy egyik napról a másikra megoldódik! Mind amellett értem a 
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problémát! A panaszosunk mondta, hogy hozzá bemennek az állatok, de ő keríteni nem szeretne. Én azt gondolom, 
hogy ha én nem szeretném, hogy hozzám bejöjjön mindenféle állat, akár vadállat, akkor nekem is meg kell tennem a 
szükséges lépéseket! Ez az én magán véleményem. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A főállatorvostól megkérdeznéd, hogy a rókákkal mit tudunk kezdeni? 
 
Hajnis Gáborné tolmácsi lakos 
Nálam kerítés is van, de mégis bejön az udvarba! Éjjel jönek! 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
A vadásztársaságot kellene megkérdezni. Tudom, hogy belterületen nem lehet kilőni, de hátha tudnak valami megoldást 
javasolni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Hátha mond erre holnap valamit a főállatorvos! 
 
Bornemisza Sándorné tolmácsi lakos 
A szennyvízről szeretnénk hallani valamit. Hol tart az ügy? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Próbálunk lobbizni! A közös agglomerációs terveinket az országos vízügyi tanács elfogadta, most az kell, hogy a 
kormány felvegyen minket egy kormányrendeletbe az agglomerációs listára. Jelen pillanatban ez még nincs meg! Az 
idénre ígérték, de szerintem az idén nem lesz ebből semmi! Remélem, hogy tavaszig sikerül bekerülnünk ebbe a 
kormányrendeletbe és onnantól fogva a kormányon múlik, hogy mikor kerül ránk a sor. Pályáznunk nem kell és minden 
költséget az állam fizet, mindent a kormány csinál. Rétságon és Bánkon polgármester váltás volt. A bánki polgármester 
tudom, hogy támogatja a csatornázást, azt viszont nem tudom, hogy a rétsági, hogy áll hozzá a kérdéshez, mennyire 
fogja támogatni! Mondjuk a polgármesternek azt kell végrehajtani, amit a testület dönt! Bízom benne, hogy továbbra is 
meg lesz az összhang a három település között az agglomerációval kapcsolatban! 
 
Dudás Gergely tolmácsi lakos 
Köszöntök minden jelenlévőt! Tisztelettel köszöntöm az újonnan megválasztott régi és új képviselőket is! Sok sikert 
kívánok nekik! Dolgotok az rengeteg lesz, de én főleg a szennyvizet szeretném kiemelni! Ez nagyon sok gondot fog 
okozni, és okoz most is. A facebook bejegyzésre gondolok, hogy beleengedtek a patakba ezt-azt! Fűhöz-fához el kell 
menni, hogy megvalósulhasson a szennyvízcsatorna kiépítése! Az új rétsági polgármestert fel kell keresni ez ügyben! A 
bánkit azt ismerjük, Ő biztos támogatja a dolgot. Kell valami kapcsolatot találni, aki egy kicsit meg tudja sürgetni az 
ügyünket. Az egyik képviselőnk a vízügynél dolgozik, hátha kitalál valamit. Ha nem fogunk lépni mielőbb, itt nagyobb 
bonyodalmak is lesznek! Semmivel nem vagyunk rosszabb állampolgárok, mint Diósjenőn, Borsosberényben, 
Alsópetényben élők, akiknél a szennyvízcsatorna meg van oldva! Csak nálunk nincs! Hoztunk mi egy rendeletet – ami 
még most is él -, hogy bizonyos szippantási számot egy évben produkálni kell. Nem tudom, hogy kit kell meghívnunk, 
vagy kivel kell beszélnünk ahhoz, hogy megvalósulhasson a csatornázás, de meg kell tenni mindent ennek érdekében! 
Ebbe lépni kell! Nem szabad hagyni, hogy egy kicsit is lanyhuljon a dolog! 
Ott ültem én is 13 évig, vannak eredmények, amikre büszkék vagyunk, vannak olyanok is, amikre nem nagyon! 
Hoztunk bizonyos rendeleteket, itt ez a közterület használat. Szóltam egy illetőnek, aki szó szerint elküldött melegebb 
éghajlatra! Rendet kell ebben a faluba tenni! 
Vannak olyan házak, ahol 7-8 autó is szokott a ház előtt állni. Jó lenne ezen is változtatni, mert bizony a faluban nagyon 
szűkek az utcák! 
Mi telepítettük a forgalomcsillapítót a Zarándok útra, én azt mondom, hogy hibásak vagyunk benne! A dupla soros nem 
oldja meg jobban a csillapítást, mint ahol csak egy soros van! Én azt mondom, hogy bíráljátok felül, és szedessétek föl a 
második sort! Én beszéltem hozzáértő emberrel, aki azt mondta, hogy a két sorosat csak próbapályán használják, ahol a 
gépkocsit nyíró erőhatásának teszik ki! Ez egy elhibázott döntés volt tőlünk! Ott ültem én is, föltartottam a kezem, de 
még felszedethetjük. A falu nagy része fölháborodott rajta! Szedessétek föl a második sort! Tudom, hogy pénzbe kerül, 
de ez a véleményem! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Te is tudod, hogy volt három variáció, ez volt a legolcsóbb megoldás. Meg kellett terveztetnünk. 
 
Dudás Gergely tolmácsi lakos 
Ez a leg rosszabb! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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Úgy döntött a testület, hogy a legolcsóbbat csináltassuk meg! Én saját felelősségemre biztos, hogy nem szedetek föl egy 
sort! Jött a napokban egy olyan kérés, hogy azonnal szedessük föl onnan! Én biztos, hogy nem szedetem fel,  mert az 
utca lakói kérték, akkor megkapták! Erre azt mondta az illető, hogy „oké, akkor be fogom nyújtani a lengéscsillapót 
cseréről a számlát az önkormányzathoz!”. Mondtam neki, hogy minden további nélkül nyújtsd be, ezt nem mi találtuk 
ki, hanem tervezőmérnök tervezte, ez a szabványos! Nyugodtan be lehet nyújtani, aztán pereskedhetünk! Mondtam 
neki, hogy másik útvonalon is el lehet menni Rétságra, akkor meggondolta magát! Azt mondta, hogy igazam van! Ha az 
utca lakói szeretnék, hogy felszedessük, akkor írjanak egy kérelmet az önkormányzatnak. Én meg fogom keresni a 
tervezőt, hogy mit szól hozzá, lehet-e, vagy sem? Ha lenyilatkozza, hogy igen lehet, akkor már nem rajtam és az 
önkormányzaton van a felelősség! Én egyébként mindig körbe járok Rétságra, nem sokkal hosszabb! Nem arra járok, 
kivéve, ha fodrászhoz megyek!  
 
Bornemisza Sándorné tolmácsi lakos 
Én nem írtam alá a forgalomcsillapító iránti kérelmet, de ez a megoldás rongálja az autót, és nekem minden nap át kell 
mennem rajta, mert az utcában lakom! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nyilván, aki ott lakik, annak mindenképpen át kell rajta menni. Tehát, ha ilyen igény érkezik, hogy szedjük föl, akkor 
úgy lesz! 
 
Bornemisza Sándorné tolmácsi lakos 
Én azt kérem, hogy írják meg azok a levelet, akik megírták a forgalomcsillapító lerakása iránti kérelmet! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az a levél irattárban van, aláírta szinte mindenki! 
 
Bornemisza Sándorné tolmácsi lakos 
Én nem írtam alá! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem csak Ön nem írta alá! Más sem! Neveket nem mondok! 
 
Gyenizse György tolmácsi lakos 
Az igaz, hogy a két sor rongálja az autót, ezen kár vitázni! Én is aláírtam a levelet, támogattam az elhelyezését. A célját 
elérte, mert már nem lehet 100-al száguldozni arra. Nyilvánvaló, hogy a falu ¾-e szív 10-20 hülye miatt! Azért ez 
kultúra kérdése, hogy 100-al megyek azon az úton, vagy betartom a megengedett sebességet. Ezzel az utcával 
kapcsolatban több probléma is van, nemcsak ez! Szűk. Igen, ez a leszűkebb út és hatalmas forgalom van rajta! Ez 
érthető, mert Rétságra ez a legrövidebb út. Meg lehetne szélesíteni a páros számú oldal felé. Keskeny, rossz, töredezett, 
mondhatom, hogy balesetveszélyes! Amikor esik az eső, a járdán szó szerint patak van! Ha ne adj isten elpattana egy 
vízvezeték, akkor a jobb oldali házakat bizony megmossa, mire elzárják! Elmos 1-2 házat! Katasztrofális a helyzet, 
valamit tenni kell! Tudom, hogy ez nemcsak akarat kérdése, pénz is kell hozzá. 
Én is gratulálok a megválasztott képviselő-testületnek! Ez a legnagyobb tisztség, mert az emberek bizalmat helyeztek 
Önökbe! Ezt komolyan kell venni! Azt javaslom, hogy beszélgessenek az emberekkel, mert őket képviselik! Nem kell 
félni a vitáktól, az egy jó dolog is lehet, hiszen utána kialakul egy vélemény, és lehet szavazni!  
Én ritkán közlekedem busszal, de engem nagyon bosszant az alsó autóbuszmegálló! Befolyik a víz! A gyerekek vízben 
állnak, átázott cipőben mennek iskolába! Rohad rajta a csatorna! Én a következőt javaslom és kérem, hogy ezt tegyék 
evidenciába! Nagyon fontos! A várót 2,5 méterrel tegyék hátrább és 10 fokkal fordítsák el a kastély felé! Eleje nem kell, 
hogy babakocsival is könnyebben be lehessen menni! Aztán szintezni kell, hogy a víz lehetőleg kifelé folyjon és ne pont 
fordítva! A busz is meg tudna könnyedén fordulni, nem kellene tolatni, és nem lenne olyan balesetveszélyes! Biztos 
vagyok benne, hogy ezt előbb-utóbb az élet ki fogja kényszeríteni! Ezt a dolgot szerintem önerőből, egy kis társadalmi 
munka meghirdetésével meg lehet oldani! Ez a probléma nagyon sok embert érint! Meg kellene oldani! Köszönöm 
szépen! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem azt mondom, hogy nem lehet megcsinálni, de elég nagy falat! A Volánbusztól voltak kint, megnézték, azt 
mondták, hogy ez így megfelel nekik. Ha ezt módosítani akarom, ki kell kérnem a Volánbusz véleményét. De ez még 
csak hagyján! Még az is hagyján, hogy önerőből csináljuk, mert nem nagy falat! Mondja Ön! Viszont az a baj, hogy 
ahol a buszmegálló áll, az a terület nem a miénk. A MÁV tulajdonában van. Meg kell terveztetni – ami nem kevés pénz 
-, aztán a MÁV-tól engedélyt kérni, amit vagy megadnak, vagy nem! Az előző alpolgármester úr tudja a legjobban, 
hogy a MÁV-val három éve harcolunk, mert meg akartuk venni a tőlük a területet egészen a vasútig, hogy a miénk 
legyen és tudjuk gondozni. Három éve nem kapunk választ a megkeresésünkre. A Vasút utca is a MÁV tulajdona, amit 
az elődöm leaszfaltoztatott önkormányzati pénzből. Nekünk az is jó lenne, ha hosszútávú bérletbe adnák, mert tudnánk 
egy jó játszóteret építeni oda, de sajnos nem igazán foglalkoznak az ügyünkkel! Az igaz, hogy beázik a buszmegálló és 
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erre mindenképp keresünk valami megoldást, de ha odébb visszük és történik valami baleset minket fognak felelősségre 
vonni! Ezt én nem akarom! Addig nincs baj, amig nincs baj! Rögtön a terveket kérnék, és ha kiderül, hogy tervek nélkül 
saját felelősségre csináltuk, minket vennének elő! Ez a baj! De, ha azt mondja nekem a testület, hogy vigyük oda, akkor 
úgy lesz! 
 
Gyenizse György tolmácsi lakos 
Én ezt megértem, de ez egy rettenetesen szomorú helyzet! Ez azt jelenti, hogy ne csináljunk semmit, üljünk nyugodtan, 
és abból nem lesz baj! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Bocsánat, én nem ezt mondtam! 
 
Gyenizse György tolmácsi lakos 
Én ezt nem tudom elfogadni! Megértek mindent, de én ezt nem tudom elfogadni! Utána kell járni! El kell menni a 
vezérigazgatóig! Meg kell mondani, hogy nekünk egy ilyen problémánk van! 700 embert érint, nem hiszem, hogy nem 
értené meg! Nem használt szakasz, nekik is érdekükben állna, legalább  nem nekik kellene a füvet nyírni!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem is ők nyírják a füvet! 
 
Gyenizse György tolmácsi lakos 
Valamit mindenképpen kell csinálni, mert ez így nem megoldás! Legalább a buszmegállót meg kell emelni aszfalttal, 
hogy a víz ne befelé folyjék!  
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Az meglesz! De a buszmegállót nem rakjuk sehova! 
 
Dudás Gergely tolmácsi lakos 
Csak azt szeretném még hozzá tenni, hogy kijöttek a MÁV-tól kilencen! Végig járták a területet és nem lett belőle 
semmi! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Gyenizse úr azt mondta, hogy utána kell járni! Azóta sem hagytuk annyiban! Hiába megyek én a vezérigazgatóhoz, az 
nem fog velem foglalkozni! Azért vannak a szakmailag hozzáértő embereik, hogy azok válaszoljanak. Nem csak mi 
jártunk így velük, Bánkon ugyan ez a helyzet!  
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Így van! A bánki önkormányzat 10 éve megszerezni egy ingatlant a MÁV-tól! Az önkormányzat szociális lakást 
szeretett volna kialakítani, mert egy ott élő családnak életveszélyes a háza, a tűzfal meg van roggyanva! Nem ingyen 
kérte az önkormányzat, meg akarta vásárolni! Ott megy tönkre a terület, nem gondozza senki! Papíron az övéké, de nem 
csinálnak vele semmit! Nem adják oda! Pedig semmilyen érdek nem fűzi őket hozzá, hogy az övéké maradjon, mivel 
nincs semmi funkciója az épületnek! Mindig az a kifogás, hogy majd lehet egyszer újraindítják a vasútvonalat! Pedig 
valószínű, hogy soha az életben nem fog újra működni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem fog az beindulni! A vízelvezetést megoldjuk a buszmegállóban, de az áthelyezésbe nem mennék bele! 
 
Gyenizse György tolmácsi lakos 
Az a kis akácfa, ami ott van mellette az több kárt csinál, mint hasznot, nem sok értelme van! Érzésem szerint 4 m3 
betonnal meg lehet oldani ezt a problémát. Ezt meg kell csinálni, mert az nem megoldás, hogy totyognak az emberek a 
vízben! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Utána meg a jégen. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A másik, amit felvetett, a Zarándok út megszélesítése. Az a probléma, hogy megy egy nagy 200-as főnyomócső 
Diósjenő felé. Hogy erre mi lehetne a megoldás? Megbízom fiatal képviselő társamat, aki a DMRV Zrt-nél dolgozik, 
hogy járjon utána ennek a dolognak. Azért van kihelyezve az 5 tonnás tábla, hogy tehergépjárművel ne lehessen 
behajtani. Nyilván nem lehet megtiltani, hogy valakinek tüzifát vigyenek, vagy épp a szippantós autó behajtson, de az 
csak néhány alkalom, nem rendszeres. De láttam a konténerszállító autót is ott menni! A mérnök úr utánajár, hogy mit 
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tudunk ott csinálni. A teljes útszakasz felújítását meg kell terveztetni vízlevezető árok és járda kiépítéssel együtt. A 
teljes felújítás költsége kb. 20-30 millió forint lenne! 
 
Gyenizse György tolmácsi lakos 
Az tény, hogy az az utca hatalmas pénzt igényel. Egyébként a páros oldalból 60 cm-t végig el lehetne venni, senkit nem 
zavarna, és akkor egy teljesen normális út lehetne belőle. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Meg egy normális járda! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ezt mondom, hogy meg kell terveztetni! Ez viszont sok pénzbe kerülne, lehet, hogy 30 millió forint kevés is lenne rá. 
Pályázni kell, de azzal is az a baj, hogy nagyobb összegű pályázatot nem igazán támogatnak. Nyilván érezzük a 
problémát. 
 
Gyenizse György tolmácsi lakos 
Kerékpárutat is lehetne csinálni, és lehet, hogy hülyeség, de arra lehet, hogy jobban lehetne pályázni! És abból a 
pályázati támogatásból esetleg az utat is meg lehetne csinálni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Most le kell, hogy lombozzam, nincs lehetőségünk kerékpárútra pályázni. 
 
Gyenizse György tolmácsi lakos 
Tervbe kell venni, hogy azt az utat meg kell csináltatni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A kerékpárutakat most inkább a Börzsönyben akarják kiépíteni. Régen egyébként szerettünk volna kerékpárutat 
építtetni, lobbiztunk is érte. 
 
Petrovics János tolmácsi lakos 
Azt hallottam annak idején, hogy a vasút helyére épülne meg. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sok mindent mondtak, de egyébként ez lett volna a legjobb megoldás! 
 
Petrovics János tolmácsi lakos 
Nem kellett volna semmit más csinálni, csak a két sínpár közötti részt bebetonozni Diósjenőtől Romhányig! 
 
Dudás Gergely tolmácsi lakos 
Tudod te mennyibe kerül egy méter beton? 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Egy méter járda 20.000 Ft! Az ötlet az jó, de meg is kéne valósítani. 
 
Gyuricza Gergő képviselő 
Az útszélesítéshez annyit, hogy nem értek egyet vele, szerintem nincsen rá szükség! Egy szélesebb út forgalomvonzó 
hatású és nagyobb sebességgel mer menni rajta az ember. Pont az ellenkezőjét érnénk el vele, mint amiért a 
forgalomlassító bordák kihelyezésre kerültek. Baleset eddig nem volt. Én nem tartom veszélyesnek a Zarándok utcát, 
sőt ilyen szempontból még biztonságosabb is, mert ha szembe jön egy autó lelassítanak, hogy el tudjanak menni egymás 
mellett. 
 
Bornemisza Sándorné tolmácsi lakos 
Rámennek a járdára. 
 
Dudás Gergely tolmácsi lakos 
Meg letörik az útszélét! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A temetőben van 6-8 darab beton virágtartó. Mit szólnának hozzá – majd eldöntik az utcában lakók -, ha azt betennénk 
a járda padkára a forgalomlassítókhoz? Tavasszal virágot lehetne bele ültetni. Nem tudnák betaposni az árkot és a 
járdára sem tudnának felmenni! 
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Bornemisza Sándorné tolmácsi lakos 
Az egyik lakó már azt csinálta, hogy oszlopokat vert be és arra szalagot húzott ki! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Amennyiben igénylik a lakók a ládákat kirakhatjuk a közterületre, akár díszítésként is. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Mondják, hogy felmennek a járdára, előtte nem kellene vízelvezetőároknak lenni? 
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
Belemennek az autók és betapossák! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ott nem lehetett mély árkot csinálni, mert ott megy alatt a főnyomócső. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Van, ahol semmilyen árok nincs. 
 
Bornemisza Sándorné tolmácsi lakos 
7. számú háztól már nincs is árok. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
Bele mennek az árokba? 
 
Bornemisza Sándorné tolmácsi lakos 
Persze! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Sajnos van, aki most is úgy megy át a forgalomlassítón, mintha nem is lenne ott! 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Az ilyen embernek rakhatsz ki bármit, az úgyis gyorsan fog menni! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Mit szólnak a rendelet-tervezetekhez? 
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
Nem leszel túl népszerű! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
A tüzelésre, vagy a csendrendeletre gondolsz? 
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
Nekem nem okoz problémát egyik sem, de viszont azt kérem, hogy karácsonyra a Sport utcában az egyik házhoz 
vigyetek fát, hogy ne azzal fűtsön, amivel most! Ez borzasztó! 
 
Dudás Gergely tolmácsi lakos 
Mondjuk holnap reggel 8 óra környékén az önkormányzat előtt álljatok meg! Fényképezőgép legyen valakinél! 
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
Meg délután is! Ez őrület! 
 
Dudás Gergely tolmácsi lakos 
A valamikori gyárkéményen nem jött ilyen füst! Nem igaz, hogy nem láttátok még! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Fekete füst jön ki!  
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
Szerintem műanyagot tüzel, olyan büdös! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
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Hogy bizonyítsuk be, hogy mit tüzel? 
 
Dudás Gergely tolmácsi lakos 
A környezetvédelmi főfelügyelőség megmondja. Oda kell menni hozzá és szólni! A rendeletben olyan szépen le van 
írva, hogy mit és hogyan lehet tüzelni. 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ha kihívom a katasztrófavédelmet nem mehetnek be csak rendőrrel. Elhajtja azokat is! Én nem kötözködni akarok. 
 
Jakus Szilvia képviselő 
Nem csak ők az egyetlenek. Az utcánk sarkán is mindenféle bútorlapokkal tüzelnek. 
 
Dudás Gergely tolmácsi lakos 
Igen, ott is, és az az úriember, aki tüzeli nem is érzékeli talán. 
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
Nem értem, hogy hogy merik ezt eltüzelni, mert mindenhol mondják, hogy nem szabad! Tönkre meg tőle a kazán is! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Rátérve a balesetveszélyes parkolásra: nyilván a parkolást nem tudjuk megszűntetni, de viszont arra gondoltam, hogy 
ahol 5-6-7-8 autó áll a kanyarban – kettő van ilyen – egyet tudunk csinálni, le kell szabályozni, hogy hány autó 
parkolhat. Ki kell tenni a kanyarhoz várakozni tilos táblát, a kialakított parkolóhelynél pedig kiraknánk egy parkolási 
rend táblát. Van ugye a P betű és alatta egy tábla, hogy hogyan lehet parkolni. Azt mondjuk, hogy biztonságosan kettő 
autóval párhuzamosan az úttal. 
 
Henczné Hekli Bernadett jegyző helyettes 
A KRESZ kimondja, hogy megállni, illetve várakozni, ha egyébként tábla nem tiltja, párhuzamosan a menetirány 
szerinti jobb oldalon lehet. Ez az önkormányzati utakra is vonatkozik! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Ez világos! Én a parkolóhelyről beszéltem. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Ahol nem lehet belátni az utat, például útkanyarulatban, ott nem lehet parkolni! Van, amikor mind a két oldalon 
parkolnak. Ha jön valami szembe, akkor mit csinál? 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nem tudunk mást, ezt fel kell vállalni! Megpróbálunk rendet csinálni! Biztos nem leszünk népszerűek! 
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
Mi úgy örültünk a szomszédoknak, meg örülünk most is, de a buhogós zene, az megy még este 8 órakor is! Ő talán 
észre sem veszi, mert ott van mellette, de nekünk a házban csak azt hallani! A másik szomszédnak meg még rosszabb 
lehet, mert arra van irányítva a hangfal! 
 
Hajnis Ferenc polgármester 
Nyáron volt precedens arra, hogy éjjel fél egy körül csak a mélynyomót lehetett hallani borzasztó erővel. Elmentem a 
hangforrás irányába, szóltam az ottlakóknak, halkítsák le, mert rendőrt fogok hívni! Megtették. Erre hoztuk az 
együttélés szabályai rendelete-tervezetet! Vasárnap 00.00 órától lép életbe. 
 
Dósa Istvánné alpolgármester 
Ez azt jelenti, hogy szombaton még lehet bulizni! 
 
Dudás Gergelyné tolmácsi lakos 
Engem nem az zavar, hogy bulizik valaki, de megy a trágár szövegű zene! 
 
Hámori Imréné képviselő 
Igen, és gyerekek is hallhatják! 
 
 
További hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés nem volt. 
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A polgármester megköszönte a megjelentek részvételét és a közreműködést, és a közmeghallgatást és falugyűlést 
lezárta. 

 
 
 
 
 

 Hajnis Ferenc Henczné Hekli Bernadett 
 polgármester jegyző helyettes 
 
 
 
 
A jegyzőkönyv hiteles. 
 
 
 
 

Gyuricza Gergő 
képviselő 


