Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 30. napján
16.00 órától tartott üléséről.
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Forgács Ákos alpolgármester, Szandai Attila
képviselő
HIVATALBÓL JELEN VAN: dr. Varga Andrea jegyző
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
MEGHÍVOTTKÉNT JELEN VAN: Kristyán Tamás alezredes Balassagyarmati
Rendőrkapitányság
Bernáth Kornélia polgármester köszönti a megjelenteket, a Képviselő-testület tagjait és a Hivatal
dolgozóit. Megállapítja az ülés határozatképességét, 4 főből 3 fő van jelen (Berkes Andor
igazoltan van távol) és megnyitja azt. Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e
vélemény, javaslat.
Bernáth Kornélia polgármester javasolja, hogy vegyék előre a 2. napirendi pontot, amit az 1
napirendi pont előtt tárgyaljanak meg.
A napirendre vonatkozóan továbbá javasolja a „Előterjesztés közigazgatási területén nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyzetéről
szóló tájékoztatásra, valamint a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 4/2015.(IV.01.)
önkormányzati rendelet módosítására” című napirendi pontot utolsó napirendi pontként
tárgyalják meg, melyet a Képviselő- testület 3 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a 2. napirendi pont előre vételére vonatkozó javaslatot, melyet
a Képviselő- testület 3 igen szavazattal elfogadott.
Forgács Ákos alpolgármester a napirendek után kér majd szót.
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a
Képviselő- testület 3 igen szavazattal elfogadott.
N A P I R E N D:
1.)

Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a
közbiztonság helyzetéről
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

2.)

Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda működéséről a 2015/2016-os nevelési
évben
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester
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3.)

Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 13/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

4.)

Előterjesztés Patvarc község hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tevékenység ellátására
kiírt pályázat elbírálására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

5.)

Előterjesztés Ludányhalászi Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet
alapítványának támogatására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

6.)

Előterjesztés egyes pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

7.)

Előterjesztés közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztatásra, valamint a helyi
hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének
kötelező közszolgáltatásáról szóló 4/2015.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

Napirendek
1.)

Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a
közbiztonság helyzetéről
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

Bernáth Kornélia polgármester: Felkérem Kristyán Tamás alezredes urat, hogy tegye meg a
kiegészítését a napirenddel kapcsolatosan.
Kristyán Tamás alezredes: Nagyon szép évet zártunk, mind a felderítések mind az
állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetének tekintetében. 2015. évben elmondható, hogy 900
regisztrált bűncselekmény volt, ebből Patvarc településen 16 regisztrált bűncselekmény volt
megállapítva. Minden bűncselekmény felderítésre került. Ennek okai többek között a kapitányság
és az együttműködők bűnmegelőzési tevékenysége: a „Házhoz megyünk”, az „Utazó
vagyonvédelem” programok, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének javítására kiadott
projekt „19 megyés”, a közfoglalkoztatásban résztvevők magas száma, továbbá a leginkább
inkriminált elkövetők „kiemelése” a területről. Sajnos az illegális bevándorlás ténye fenn áll.
Folyamatos rendőri jelenléttel a bűncselekmény szám csökkenthető, a bűncselekmények
megelőzhetők. A közterületi szolgálatot ellátók - a lehetőségek figyelembe vételével szolgálatuknak 50 %-át gyalogosan teljesítik. A bűncselekmények felderítésénél sok segítséget
nyújtanak a kamerával megfigyelt területek. Továbbá javasolnám a polgárőrséggel való
együttműködést.
Bernáth Kornélia polgármester: Az önkormányzat épületein kamerarendszer került kiépítésre, ez
önerőből valósult meg. Két alakalommal pályáztunk a település vonatkozásában kamerarendszer
kiépítésére, az volt a válasz, hogy a település bűnügyileg nem fertőzött, ezért került elutasításra.
Önerőből nem tudjuk fedezni az egész település kamerarendszer kiépítését. Még a tavalyi évben
jeleztük a Balassagyarmati Rendőrkapitányság felé, hogy Oláh Ádám –az önkormányzat területe
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bezárását követően- bemászott a kerítésen és erről átadtuk a kamerafelvételt a rendőrségre, a mai
napig nem kaptam választ. A rendőrségi fórumon is jeleztem ezt az dolgot. Erre szeretnék választ
kapni. Az Ipolyszögről, valamint Balassagyarmatról kijáró fiatalokkal mi a helyzet, akik
feltételezésem szerint kábítószer fogyasztása miatt jönnek ki a településre? Ezeket szeretném, ha
fokozott figyelemmel kísérné a rendőrség.
Kristyán Tamás alezredes: Kábítószer nyomozás kapcsán van a nyílt és a hátteres nyomozás.
Igen, figyelemmel kísérjük, ezeket a fiatalokat. Sajnos jelen van a kábítószer és mi a terjesztőket
szeretnénk elsősorban elfogni. Az a tapasztalat, hogy a lefoglalt anyagok egy része tiltólistán nem
szerepel, másik fele új pszichoaktív anyagnak minősül. Ezért az ügyeket kóros szenvedélykeltés
vagy új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűncselekmények miatt folytatjuk nagyobb számban,
melyek megállapítása a kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyagok esetén is lehetséges.
A kábítószer birtoklás miatt elrendelt ügyek nagy részében a lefoglalt anyagok nem minősültek
kábítószernek, így ezeket az eljárásokat meg kellett szüntetnünk. A terjesztői magatartások
bizonyítása sok esetben nehéz feladat, hiszen az elfogott fogyasztók nem mondják meg, hogy
kitől és hol, milyen körülmények között vásárolták a kábítószert.
Bernáth Kornélia polgármester: Amit tapasztalok, azt folyamatosan jelzem a rendőrség felé.
Kristyán Tamás alezredes: A nyomozások folyamatosak.
Bernáth Kornélia polgármester: Azt szeretném kérni, hogyha teszek bejelentést, akkor kérek egy
visszajelzést önöktől, hogy hol tart az ügy, hogy tudjak róla. Legyen egy visszacsatolás.
Kristyán Tamás alezredes: Természetesen, amiről már „publikus” információnk van arról adunk
visszajelzést a jövőben.
Forgács Ákos alpolgármester: A biciklisekkel kapcsolatosan szeretnék kérni egy jelentősebb
rendőri intézkedést, mert Balassagyarmat és Patvarc között, esti órákba, kivilágítás nélkül és
szabálytalanul közlekednek a biciklisek. Balesetveszélyesek. Az út is nagyon rossz.
Kristyán Tamás alezredes: A rendőri ellenőrzések során amit tudunk megteszünk.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2016.(III.30.) határozata
a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság
helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
1.

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város
Rendőrkapitányának a város közbiztonsága helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedéseiről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját a határozat
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

2.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kapitányságvezetőt tájékoztassa.

Határidő: a 2. pont tekintetében: 2016. április 15.
Felelős: a 2. pont tekintetében: dr. Varga Andrea jegyző

3

2.)

Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda működéséről a 2015/2016-os
nevelési évben
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

Bernáth Kornélia polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2016.(III.30.) határozata
a Balassagyarmati Központi Óvoda beszámolójának jóváhagyásáról
1.

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Központi Óvoda 2015-2016. évi működésére
vonatkozó beszámolóját.

2.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.

Határidő: 2. pont tekintetében: 2016. április 15.
Felelős: 2. pont tekintetében: dr. Varga Andrea jegyző
3.)

Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 13/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

Bernáth Kornélia polgármester ismerteti az előterjesztést.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
5/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelete
Patvarc Község Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 13/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2016.(III.30.) határozata
a 9/2016.(II.15.) határozat visszavonásáról
1.) A Képviselő-testület visszavonja Patvarc Község Önkormányzata és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról szóló 9/2016.(II.15.) határozatát.

2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. április 15.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
4.)

Előterjesztés Patvarc község hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tevékenység
ellátására kiírt pályázat elbírálására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

Bernáth Kornélia polgármester: Folyamatosan kiírjuk a pályázatot.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Tartottak a témával kapcsolatosan egy konferenciát.
Összességében annyit lehet tudni az előtte lévő napon elfogadott kormányrendelet szóbeli
ismertetése alapján, hogy 2016. április 1.-től átveszi egy központi koordinációs szerv a
díjbegyűjtést és a hátralékkezelést. Többször kihangsúlyozták, hogy az önkormányzat
önrendelkezési jogát meghagyták, az én olvasatomban ez azt jelenti, hogy bár mi köthetünk
szerződést, de mindenben a jóváhagyásukat kell kérni. Ha ők ezt nem adják meg, köthetünk
szerződést, de akkor nem kerül finanszírozásra. Többször hangsúlyozták, hogy ők nem hatóság
tehát nem hatósági jogkör gyakorlóként fognak ebben részt venni. Sok adatszolgáltatási
kötelezettséggel jár az önkormányzatoknak ki kell majd jelölnie egy személyt, aki az ezzel
kapcsolatos adatkezelésben fog közreműködni. A rendszer április 1.-től él, de hivatalosan csak
április 6.-tól lesz használható. Minden információ áramlás ezen a rendszeren keresztül fog
működni. A kommunikáció az, hogy az elfogadott elszámolási igénytől számított 30 napon belül
történik a teljesítés részükről. Ezért is kellett átállnunk a havi számlázásra. A számítás igen
bonyolult. Van egy úgynevezett standard díj, amibe elméletileg mindennek bele kellene férnie a
közszolgáltatással kapcsolatban, ami a közszolgáltatás része. Literre határozzák meg: ez a standard
díj literenként 2,7 Ft, ami 9 pozitív és 9 negatív korrekciós tétellel kerül módosításra, illetve
lakosság szám függvényében is van korrekciós tényező. Nem tudom mi, lesz ebből. Lehet, hogy
csak elsőre ijesztő a helyzet.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2016.(III.30.) határozata
Patvarc község hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
tevékenység ellátására kiírt pályázat elbírálásáról
1.)

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tevékenység ellátására kiírt pályázatra pályázat nem
került benyújtásra, így a képviselő-testület a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
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2.)

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás vonatkozó – előzőekkel megegyező tartalmú -új
pályázat kiírásáról.

3.)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: 2016.április 15.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
5.)

Előterjesztés Ludányhalászi Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs
Intézet alapítványának támogatására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

Bernáth Kornélia polgármester: Ludányhalászi Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet azzal a kéréssel fordult Képviselő-testületéhez, hogy lehetőségeikhez
mérten segítség az alapítványukat, a Tegyünk Egymásért Alapítványt. Az alapítvány támogatását a
lakók számára biztosítható magasabb minőségű ellátás érdekében kérik. Az alapítvány támogatása
– értékhatártól függetlenül – képviselő-testületi hatáskör.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2016.(III.30.) határozata
Ludányhalászi Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet alapítványának
támogatásáról
1.)

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 50.000.-Ft összegben támogatja az
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet mellett működő Tegyünk
Másokért Alapítványt. Az alapítvány számlaszáma: 75700506-10000434.

2.)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: 2016.április 15.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
6.)

Előterjesztés egyes pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

Bernáth Kornélia polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e kérdés,
hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2016.(III.30.) határozata
a testvér-települési programok és együttműködések támogatására vonatkozó pályázat
benyújtásáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Bethlen Gábor
Alap a testvér-települési programok és együttműködések támogatása tárgyú pályázati
felhívásra maximum 2,5 millió forint összegben, 100%-os támogatottsággal,
előfinanszírozott formában pályázat kerüljön benyújtásra.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat benyújtásáról, valamint az egyéb szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester
7.)

Előterjesztés közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztatásra,
valamint a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 4/2015.(IV.01.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

dr. Varga Andrea jegyző: Több alkalommal került már napirendre a Képviselő-testület ülésein a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének kérdése. Korábbiakban
tájékoztattuk a Képviselő-testületet, a közszolgáltató kijelölése érdekében megkerestük a Nógrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására a KOMMUNÁLSZOL Kft-t jelölte ki közérdekű szolgáltatóvá 2016. április 01. napjától az új közszolgáltatási
szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2017. március 31. napjáig. Egyidejűleg az ideiglenes
begyűjtési ellátás szolgáltatási díját 1732 Ft+Áfa/m3-ben határozta meg, melyet az
ingatlanhasználó tartozik megfizetni (a szolgáltató által kibocsátott számla ellenében utólag) a
kijelölt közérdekű szolgáltató számára. A kézhezvételt követően haladéktalanul jeleztük az
Igazgatóság számára, hogy nem tartjuk jogszerűnek a határozat díjmegállapításra vonatkozó
rendelkezését, egyben kértük, hogy észrevételeinket figyelembe véve a döntést saját hatáskörében
módosítsa, ellenkező esetben önkormányzatunk keresetet fog benyújtani az illetékes bírósághoz.
Sajnálatos módon mindeddig nem érkezett válasz kérésünkre. Tekintettel arra, hogy a hivatkozott
határozat a közléssel jogerőssé és végrehajthatóvá vált, a kereset benyújtásának sincs halasztó
hatálya a végrehajtásra, más döntés meghozataláig az abban foglaltakat kell irányadónak tekinteni.
Megfelelő módon tájékoztattuk a lakosságot a közszolgáltatásban történt változásról, a kijelölt
közérdekű szolgáltató elérhetőségéről. Egyeztetést folytattunk ugyanakkor a kijelölt közérdekű
szolgáltatóval, melynek eredményeképp egy átmeneti (legfeljebb két hónapos) időtartamra
díjigényének érvényesítését felfüggeszti, így – bár a szolgáltatás folyamatosan biztosított lesz - a
lakosság díjfizetési kötelezettségét reményeink szerint a jogorvoslat eredményének megfelelően
tudjuk alakítani.
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A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
6/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló
4/2015.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2016.(III.30.) határozata
a Patvarc Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztatás
elfogadásáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patvarc Község közigazgatási
területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, ennek
keretében a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. március 16-i keltű, FKI-KHO:
478-4/2016. számú határozatával kapcsolatos kereset benyújtására.
Határidő: 2016. április 15.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester

Napirendek után
Forgács Ákos alpolgármester: Az Evangélikus egyház kapott pénzt és ebből fel lett újítva a
kerítés. A kerítés ugyanarra a nyomvonalra lett építve, mint volt. Az egyház felkérte a Fegáta Bt-t,
hogy mérje fel a területet a földhivatalban regisztráltak alapján. Nagy meglepetésünkre kiderült,
hogy túlhasználunk jelentős mértékben az önkormányzati területből. A nyugati oldalon egy elég
jelentős mértékben. A templom oldala kellene, hogy a határ legyen. Úgy gondolom, hogy ezt
rendezni kell, ez így nem korrekt. Amikor a presbiteri értekezleten felmerült, hogy rendezzük a
helyzetet, az idősebbek azt mondták, hogy ez nem biztos, hogy így van, mert ők úgy emlékeznek,
hogy annak idején, amikor ez az új templom épült, akkor az önkormányzattól kaptak területet és
az viszont egyezik a mostani terület nagyságával. Ha ez így van, akkor viszont a dokumentációnak
meg kell lennie valahol, vagy az Evangélikus egyháznál vagy az önkormányzatnál. Az egyháznál
egy térkép másolatot találtak, nekem azon a szövegezés nem egyértelmű, hogy ez milyen jogcímen
került átadásra, mert egyéb dokumentációt nem találtunk ezzel kapcsolatosan. Elküldtem a
polgármester asszonynak, hogy továbbítsa a jegyző asszonynak. Azt gondoltuk, ha más módja
nincs a rendezésnek, akkor legyen készítve egy mostani határozat, hogy a jelenlegi birtokhatárok
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legyenek a tényleges tulajdonjogi határok is. Ez többféle módon történhetne; vagy az egyház
megvásárolná vagy a másik, hogy az önkormányzat térítésmentesen átengedi az egyháznak.
dr. Varga Andrea jegyző: Ha az önkormányzat térítésmentesen átadná a területet akkor is
merülnek fel költségek az ügy kapcsán.
Forgács Ákos alpolgármester: Azt az egyház magára vállalja.
dr. Varga Andrea jegyző: A következő testületi ülésre előkészítünk egy előterjesztést az üggyel
kapcsolatosan.
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést.

K.m.f.

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
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