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Készült Ipolytarnóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. 11. 23-án
megtartott KÖZMEGHALLGATÁSRÓL.
Az ülés helye: Ipolytarnóc, Határ út 5. Kossuth Lajos Kultúrház
Jelen vannak:
Bolyós Gáborné polgármester
Gál István képviselő
Péter Ferenc képviselő
Balogh Anna Mária képviselő
Mészáros Zoltán jegyző
Farkas Jánosné igazgatási főmunkatárs
Telek Péterné pénzügyi főmunkatárs, jegyzőkönyvvezető
Bodor Beáta jegyzőkönyvvezető
Bolyós Gáborné Ipolytarnóc Község polgármestere a Képviselő-testület és
Mészáros Zoltán jegyző nevében köszönti a megjelenteket, a tisztelt hallgatóságot.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Bodor Beátát és Farkas Jánosnét. A jegyzőkönyv
vezetése írásban történik. Minden Képviselő-testületnek törvényi kötelezettsége,
hogy évente egy alkalommal közmeghallgatást tartson, amelynek most eleget
teszünk.
2015. december 08-án volt utoljára közmeghallgatás, most az elmúlt időszakról
számolok be. A tájékoztatót követően várjuk a lakosság kérdéseit és észrevételeit,
javaslatait. Amely kérdésre itt helyben nem tudunk válaszolni, arra írásban fogunk
reagálni.
Szeretettel köszöntök minden egybegyűltet!
Az idei beszámolóban részletezni szeretném 2016 év eseményeit, történéseit és az
önkormányzat munkáját.
Év elején elkészült a költségvetés, amit hiány nélkül kellett megtervezni. Eredeti
induló költségvetésünk 73 millió 554 ezer Ft volt, időközben ez módosult 105 millió
584 ezer Ft-ra, melyből jelentős összeg a közfoglalkoztatással kapcsolatos, valamint
pótlólagos támogatás.
2016 márciusában indult a Start közmunkaprogramunk, amiben több mint 40
ember vesz részt, valamint 2 fő felügyeli a közbiztonságot szintén közfoglalkoztatás
keretében. Ez a 2 fő semmilyen joggal nincs felruházva, feladatuk, hogy ha
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bármilyen rendellenességet észlelnek, akkor a rendőrséget, engem, illetve a
falugondnokot értesítsék. Legfőbb célunk egyike, hogy településünkön minél előbb
kiépüljön a kamera rendszer.
Több közfoglalkoztatási programban pályáztunk sikeresen:
- helyi sajátosságokra épülő: 15 fő
- belterületi közutak karbantartása: 15 fő
- mezőgazdasági program: 12 fő
Helyi sajátosságokra épülő programon belül megvalósult:
- olajtök termesztés
- kültéri fabútorok készítése: virágtartók, padok, hulladéktárolók
Belterületi utak karbantartása programon belül:
- Fenyves út végénél található áteresz kitisztítása, lebetonozása
- Zúzott kővel borítottuk a Kiss út és a Dankó út közötti összekötő
utat, a temető hátsó bejáratát, a központi park környékét, az
önkormányzat udvari bejáratát, az orvosi rendelő parkolóját, a
lakóházak előtti közút szélét, ahol nagyobb mélyedések voltak,
valamint a Petőfi út, Kiss út, Ipoly út kereszteződéseinél is feltöltésre
kerültek a buszok által megsüllyedt részek.
Mezőgazdasági program keretén belül:
- a már meglévő 3 fóliasátorban egész nyáron zöldségféléket
termesztettek a programban résztvevők. (paradicsom, paprika)
- A sátrak mellett lévő szántóföldeken saláta, borsó, zöldség, répa,
tök, hagyma, valamint kukorica és burgonya termesztése folyt. Az
így megtermelt konyhai növényeket az óvoda konyháján tudtuk
hasznosítani.
- A tavaly telepített málna az idén hozott először gyümölcsöt, amit
szintén a konyhán tudtak felhasználni: kaptak az idősek és a
gyermekek is belőle.
- A
korábbi
évekhez
képest
újdonságként
próbálkoztunk
gombatermesztéssel
az
óvoda
pincéjében
elhelyezett
gombatermesztő ládákban. A megtermett gombákat szintén a
konyha használja fel nyersanyagként.
Rendezvényeink:
04.24-én
04.30-án

05.29-én

06.10-én

Természetgyógyász tartott előadást a Balassi Bálint Megyei
Könyvtár jóvoltából
Anyák napi műsort tartottunk a Kultúrotthonban, ahol óvodások
és az ipolytarnóci fiatalok köszöntötték az édesanyákat és a
nagymamákat.
A
rendezvényt
a
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat is támogatta.
Gyereknapot rendeztünk, ahol a résztvevők ügyességi játékokon
játszhattak, valamint minden gyermek kapott lángost és üdítőt.
Ezt a rendezvényt is támogatta a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat.
Óvodai ballagás volt.
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06.29-én

A Vöröskereszt véradást tartott a községünkben.

Július 23-24-én tartottuk a kétnapos falunapot:
07.23-án

újra megrendezésre került a Pacalt főzők versenye, ami idén is
nagyon jól sikerült.

07.24-én

pedig a Groovehouse együttes szórakoztatta a falu lakosságát,
valamint az ideérkezőket. A kulturális programot Leel-Ősy Lóránt
idén is támogatta.

08.03-án

I. Sobieski III. János emléktúra lovasai végig járták az ország
azon részét, ahol annak idején Sobieski János csapata kiűzte a
törököket, így jutottak el Ipolytarnócra is. Megpihenésükhöz
szállást biztosítottunk nekik. A csapattal közösen lovas
felvonulást, ünnepséget és koszorúzást szerveztünk a Trianoni
kőhöz, de sajnos a rossz időjárás miatt a koszorúzás elmaradt,
az ünnepséget a Kossuth Lajos Kultúrotthon nagytermében
tartottuk meg. A rendezvény végén minden jelenlévőt vendégül
láttunk.

09.24-én

Szüreti Batyus Vigadalmat rendeztünk, melynek bevételét
jótékonysági célra ajánlottunk fel az óvodásoknak. A bevétel
59.000 Ft lett, melyet az óvoda vezetőjének át is adtuk.

10.07-én

Idősek napi rendezvényt tartottunk a 60 év feletti lakosoknak. Az
Operett színház tagja Görög Hajnalka előadó szórakoztatta a
megjelenteket, akinek az előadása megítélésem szerint
mindenkinek tetszett.

10.18-án

Lomtalanítást végzett a VGÜ községünkben. Itt jegyzem meg,
hogy már nem kéthetente, hanem hetente szállítják el a
hulladékot, de a szállítás költsége nem módosult.

10.22-én

Az 56-os forradalom emlékére koszorút és mécsest helyeztünk el
a templom kertjében lévő emlékműhöz, valamint mécsest
gyújtottunk a laktanya bejárati kapujánál is.

12.18-án

A falu Karácsonyfája a település központjában lesz felállítva, az
Adventi koszorú pedig a Központi parkban. A Karácsonyi
rendezvény keretében 4. adventi gyertyagyújtásra hívjuk meg a
lakosságot, majd minden érdeklődőt szeretettel várunk az azt
követő ünnepségre a Kultúrházba. Az utóbbi évekhez hasonlóan
idén is megrendezzük a Karácsonyi vásárt, ahol a felajánlott
ajándéktárgyakat lehet megvásárolni. A befolyt összegből
szeretnénk tavasszal virágokat venni, amivel a falut díszítjük.

Felújítások, karbantartások:
Intézményeink
és
épületeink
karbantartásokat végzünk.

állagmegóvása
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érdekében

folyamatos

- A temetőt, valamint a falu parkjait, közterületeit egész évben gondozzák és
takarítják a közfoglalkoztatottak. Sajnos ennek ellenére is vannak olyan lakosok, akik
nem becsülik meg munkánkat, és károkat okoznak. Pl.: kitépkedik a virágokat,
széttörik a hirdető táblákat, rongálnak a játszótéren és a buszmegállóban.
Óvoda:
A vezető óvónő mellé sikerült felvennünk egy másik óvónőt, így betöltődött a szülési
szabadságra távozott óvónő helye.
Egyebek:
- A dísz kutat a vasút mellől rendes közkútra cseréltük le, hogy a turisták is tudják
használni. A dísz kutat ideiglenesen a Hivatal udvarában helyeztük el.
- A Baranyi József és Józsefné által lakott ház ügye tisztázódott, így az
önkormányzat tulajdonát képzi az ingatlan. Jelenleg az épület renoválása folyik, mert
itt szeretnénk kialakítani egy tájházat. Vannak korábbról összegyűjtött régiségek,
valamint nemrég adott át az önkormányzat részére Bárdos Lászlóné Erzsike néni a
Kolynok Gyula bácsi hagyatékából bútorokat. Ezeket a tárgyakat ebben az épületben
szeretnénk majd kiállítani.
- Az iskola hátsó tantermében lévő cserépkályhát a kályhaépítő szétszedte és ide,
ebbe a helyiségbe építette fel, a tanári szobában lévő kisebb kályhát pedig a
polgármester irodájába került átépítésre.
- A régi tűzoltó szekeret felújítottuk, majd a Hivatal udvarán elhelyezve virágtartó
funkciót lát el.
- Több lakos jelezte, hogy a Rákóczi úton sok a kóbor kutya és támadnak. Az eb
rendészet emberei rendőrség jelenlétében 13 kutyát tudott befogni, ami közel
300.000 Ft-ba került az önkormányzatnak.
- Az önkormányzatnak egy civil szervezete van, a Sport Egyesület. A csapat a 2015
évi bajnokságot megnyerte. Úgy gondolom, hogy egy ilyen kicsi faluban ez
kimagasló eredmény. Gratulálunk nekik.
Távközlési torony:
A Magyar Telekom Nyrt felkereste az önkormányzatot, hogy szeretne távközlési
tornyot állítani a Dankó út 339/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú területre.
Az építéshez szükséges engedélyeket a Telekom intézi. A település ezen részén
kicsi a térerő, reméljük a torony építésével ez a probléma megszűnik. A távközlési
toronynak semmilyen egészségkárosító hatása nincs.
Pályázatok:
Konyhafelújításra pályáztunk, amit a Belügyminisztérium írt ki, de forráshiányra
hivatkozva pályázatunkat elutasították.
Elbírálás alatt van jelenleg is egy másik pályázatunk, amit az óvoda felújítására
nyújtottunk be. Ez magába foglalja az épület nyílászáró cseréit, szigetelését,
festését, víz és villanyvezeték rendszer cseréjét, fűtés korszerűsítését.

Árvíz:
Az Ipoly idén sem kímélt bennünket, két hét alatt kétszer lépett ki a medréből és
öntötte el a falunak egy részét. Február 10-én 402 cm-en, 19-én 406 cm-en tetőzött.
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Árvízi házak:
A februári árvíznél itt volt Salgótarjánból Dr Szabó Sándor kormánymegbízott úr, aki
kijelentette, hogy az árvízi házak kiváltásával kapcsolatos ügyet újra előtérbe kell
helyezni, mert ha most nem kapunk segítséget, akkor soha. Az ő segítségével
időpontot kaptam március 18-án a Belügyminisztériumba, Pogácsás Tibor államtitkár
úrhoz. Az államtitkár úr megígérte, hogy segíteni fog, és értesít a fejleményekről.
2016. 04.15-én a Budapesti Vízügyi Igazgatóság árvíz sújtotta területté nyilvánította
az Ipoly által mindig elöntött területet.
Időközben vártam a Belügyminisztériumtól valamiféle segítséget, amit a mai napig
nem kaptam meg.
Júliusban levelet írtam Pogácsás Tibor államtitkár úrnak, amire csak augusztusban
jött választ. A levélben még mindig ugyan azt az 50 millió Ft-tot emlegetik, amit 2012ben zároltak és el is tűnt a központi költségvetésből. A válaszuk negatív volt, nincs
keret a házak kiváltására.
Időközben Balla Mihály országgyűlési képviselővel is felvettem a kapcsolatot ez
ügyben. Több alkalommal is találkoztunk, és ő is segítséget ígért. Minden levelezést
és a kiváltással kapcsolatos papírokat elvitt.
Szeptember hónapban Pogácsás Tibor államtitkár úr Balassagyarmaton volt
lakossági fórumon. A fórum után felkerestem őt, aki közölte, hogy beszélt az árvízi
házakról Balla Mihály képviselő úrral, akitől átvette a dokumentumokat, hogy elvigye
a Belügyminiszterhez. Sajnos fejlemény az óta sem történt.
Októberben Dr Szabó Sándorral és kollégájával egyeztetve elindítottunk egy másik
vonalat a kiváltással kapcsolatban, amiről bővebben még nem tudok beszélni, ha
valamilyen fejlemény történik, tájékoztatni fogom a lakosságot.
Időközben a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat is írt az Országos Roma
Nemzetiségi Önkormányzatnak, de tudtommal még választ nem kaptak tőlük.
Mindenhol zárt kapukat döngetünk, de nem adjuk fel ennyi év után sem!
Az önkormányzat dolgozói és a Képviselő-testület tagjaival arra törekszünk, hogy a
falut a lehetőségeinkhez mérten fejlesszük. A falu zavartalan működése csak úgy
biztosított, hogy ha zavartalanul, együtt tudunk dolgozni. Ezúttal is szeretném
megköszönni mindenki munkáját!
Köszönöm a figyelmet, várom a kérdéseket, hozzászólásokat!
Telek Béla: Az 56-os megemlékezésen ott voltam. Nagyon kevesen jöttek el.
Szégyenletesnek tartom a lakosok érdektelenségét.
Bolyós Gáborné polgármester: Sajnos nagyon kevesen voltunk, de ettől
függetlenül minden évben meg fogjuk tartani a megemlékezést.
Bada Tibor: Az árvízkárosult lakosok felújítottak mindent, amit csak tudtak, de már
sok pénzbe került eddig is, és nem bírjuk tovább anyagilag. A lakók úgy látják, hogy
a fenti szervek már nem foglalkoznak velük. Megoldható lenne, hogy mi érintettek
találkozhassunk az illetékesekkel, mert az ígérgetésekből már elég.
Bolyós Gáborné polgármester: Várjuk meg most az újabb ügyindítás eredményét.
Oláh Sándorné: Ki téríti meg nekünk a kárt, a befektetett pénzt?
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Bada Tibor: Valamit tenni kell, mert nincs tovább pénzünk a renoválásra.
Oláh Sándorné: Rácz Sándorék háza borzalmas állapotban van az árvíztől és ugye
egy beteg ember is él ott. Valami segítséget nem tudna nekik adni az önkormányzat?
Félő, hogy le fog omlani a ház fala.
Bolyós Gáborné polgármester:
megbeszéljük, mit tudunk tenni.

Elmegyünk

megnézni

az

ingatlant

és

Tisza Attila: A sokat emlegetett 50 millió Ft már 2011-ben is megvolt. Akkor Szabó
Tibor volt a polgármester. Sokan nem tudják, hogy a belügyminiszter miért zárolta
ezt az összeget. Nincs itt a felelős. Tiszteletem a polgármester asszonyé, mert amit
más elrontott, neki kell helyrehozni.
Oláh Sándorné: Árvízkor melyik magyar falubeli segített nekünk? Nem jön senki
homokzsákot rakni. Senki nem kérdezi meg mi van velünk. A falu lakosaitól
támogatást soha nem kaptunk.
Donkó Sándor: Én is voltam többször is homokzsákot pakolni.
Oláh Sándorné: Februárban is csak közfoglalkoztatottak zsákoltak. Te zsákoltál
valaha is Attila?
Tisza Attila: Igen.
Oláh Sándorné: Akkor mikor polgármester voltál, de idén se jöttél segíteni.
Telek Béla: A falu nem tudja elintézni az 50 milliót.
Oláh Sándorné: Nem csak erről van szó. A magyarok nem segítenek árvízkor.
Tisza Attila: Valaki felelős azért, hogy zárolták az 50 milliót.
Barna Károly: Nem egy ember miatt volt a zárolás, ezt az állítást bizonyítani is
kellene. Anyósom háza is ott ment tönkre, semmit se fogunk érte kapni.
Bolyós Gáborné polgármester: Hiába vitatkozunk az 50 millión, az már nincs. Most
kevesebb pénz is elég lenne a helyzet megoldására. Több szálon elindítottuk az
ügyet, reménykedünk, hogy most már kapunk segítséget.
Kiss Gyuláné: Úgy hallottam a Mokka műsorában, hogy idén is volt tűzfa pályázat,
és sokan pályáztak. Fejenkénti 2 m3-t kaptak a rászorulók. Ipolytarnóc miért nem
pályázott?
Bolyós Gáborné polgármester: Nem pályáztunk, és amíg én leszek a polgármester
nem is fogunk. A szállítás költsége az önkormányzaté, amellett fejenként maximum 1
m3 fát tudtunk volna kiosztani, ami csak veszekedéshez vezetne.
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