Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október hó 29. napján
tartott üléséről.
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Forgács Ákos alpolgármester, Szandai Attila
Berkes Andor képviselők
HIVATALBÓL JELEN VAN: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
Szikora Péter pénzügyi osztályvezető helyettes
Gramantik Eszter jegyzőkönyvvezető
Bernáth Kornélia polgármester köszönti a megjelenteket, a Képviselő-testület tagjait és a Hivatal
dolgozóit. Megállapítja az ülés határozatképességét, 4 főből 4 fő van jelen és megnyitja azt.
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat.
Bernáth Kornélia polgármester a napirendre vonatkozóan javasolja a „Előterjesztés Patvarc
község belterületi útjainak 2018-2019. évi téli síkosságmentesítéséről szóló vállalkozási szerződés
megkötésére” című napirendi pont levételét, melyet a Képviselő- testület 4 igen szavazattal
elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, a módosítással együtt melyet a
Képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadott.
N A P I R E N D:
1.)

Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata
2/2018. (III.02.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

2018.

évi

költségvetéséről

szóló

2.)

Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési
szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 2019. évi
belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

3.)

Előterjesztés a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2017-2018. évi
beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

Napirendek
1.)

Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (III.02.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester
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Bernáth Kornélia polgármester: Köszönti Szikora Péter pénzügyi osztályvezető helyettes urat.
Megkérdezi kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az anyaghoz?
Szikora Péter vezető tanácsos: Köszönöm nem, de ha van kérdés, szívesen válaszolok.
Bernáth Kornélia polgármester: Nekem annyi észrevételem lenne, hogy az előterjesztésben az
szerepel, hogy Patvarc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatja az önkormányzat
óvoda részére történő konyhabútor vásárlását 107 eFt-al. Ez egy kicsit félrevezetően hangzik,
hiszen nem az óvodai konyhabútor vásárlását támogatja, hanem egy játék konyhabútort. Ezt
kérném javítani ennek megfelelően az előterjesztésben továbbá a támogatási szerződésben is. A
szociális tűzifával kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy 44 m3 szociális tűzifára kaptunk
támogatást a belügyminisztériumtól ezt fogjuk szétosztani a rászorulók között. Kaptunk még 11
m3 kiegészítő támogatást is szociális tűzifára. Így összesen 55 m3 tűzifára kértem árajánlatot az
Ipoly Erdő Zrt. Nyugat-Cserháti Erdészetétől. Eddig velük álltunk kapcsolatban elég
gördülékenyen és rugalmasan működött a szociális tűzifa rendezése. A levelemre azt a
tájékoztatást adták, hogy Patvarc település Kelet-Cserháti Erdészethez tartozik így a továbbiakban
hozzájuk kell fordulnom. Úgy látszik idén felosztották egymás között a településeket az illetékes
erdészetekhez. Idén Szécsényből kell megvásárolnunk a fát. Megkértem a szécsényi erdészettől az
árajánlatot.
Forgács Ákos alpolgármester: Mennyibe kerül a fa?
Bernáth Kornélia polgármester: 14.000+Áfa a támogatás plusz 1000.- Ft-ot kell az
önkormányzatnak hozzátennie, mint önerőt, illetve az önkormányzatnak önerőből kell
megfinanszíroznia a fa szállítását. Ezért volt fontos, hogy honnét szállíttatjuk a fát. Tavaly úgy
emlékszem 2500.- Ft+Áfa/m3 volt idén a szállítási díj 4500.-Ft+Áfa/m3.
Forgács Ákos alpolgármester: Tehát 1 m3 fa kerül 19500.- Ft+Áfa összegbe.
Bernáth Kornélia polgármester: Az árajánlatban ez szerepelt: a szociális tűzifát a következő
árakon tudjuk biztosítani: vágásszél erdő nem járás biztos 15.000.- Ft+Áfa/m3. Következő
közbenső rakodó időjárás biztos hely bármikor szállítható 19.000.- Ft+Áfa/m3. Úgy gondolom,
maradjunk a vágásszéles megoldásnál. A szállítás nagyon drága.
Szikora Péter: Kicsit kötött ez a támogatási forma.
Bernáth Kornélia polgármester: Így próbálják kompenzálni a fa árát, hogy felemelik a szállítási
költséget. Pályáztunk, megkaptuk a támogatást, a támogatást fel kell használni, önerőt hozzá kell
tenni, ennek megfelelően cselekszünk.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
12/2018. (X.31.) önkormányzati rendelete
Patvarc Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (III.02.) rendeletének módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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2.)

Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó
költségvetési szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó
önkormányzatok 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

Bernáth Kornélia polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület
tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2018. (X.29.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a
Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok
2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város
Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a Közös Önkormányzati
Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 2019. évi belső ellenőrzési tervét a határozat
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
Határidő: folyamatos
3.)

Előterjesztés a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 20172018. évi beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

Bernáth Kornélia polgármester: A fogászattal kapcsolatban kérhetnék egy kis tájékoztatást? Dr.
Rózsahegyi Ildikó felelt a mi körzetünkért. Ő elment közös megegyezéssel. Az anyagot
elolvastam, én arra lennék kíváncsi, hogy a Dr. Ruzsa László csinálja-e még az egyik körzetet?
Hallani sem akar arról, hogy azt privatizálja, mivel neki ez így tökéletesen jó.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Dr. Ruzsa László, ha nyugdíjba megy, azok után szeretné
privatizálni. Most a Balassagyarmat I. számú fogászati körzetben a fogszakorvosi helyettesítés
feladatait 2017. december 01. napjától a Galaxy-Dent Kft közvetítésével Dr. Kamalian Abed és
Dr. Yazdizadeh Aydin fogorvosok látják el. Tudomásom szerint őket le fogják cserélni két
hölgyre, akik szintén arab származásúak. Dr. Rózsahegyi Ildikó tartós betegsége miatt már nem
tudta ellátni fogorvosi feladatait, így 2018. májusában közös megegyezéssel szerződést bontottunk
vele. A Galaxy-Dent Kft vállalta, hogy helyettesítés keretében továbbra is biztosítja az V. számú
fogorvosi körzetben az ellátást. Azt tapasztaljuk, hogy a Galaxy-Dent Kft alkalmazottai ahhoz
vannak szoktatva, hogy nagyobb hatékonysággal dolgoznak. Ezt a teljesítmény finanszírozás
számai alapján is látjuk. Dr. Ruzsa László nem igazán nézi jó szemmel ezt, pedig a doktor úrnak
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fel lett ajánlva ugyanazzal a finanszírozással, ugyanazokkal a kondíciókkal, amit megkap a GalaxyDent Kft, hogy ő is csinálhatja. Nem igazán tetszett neki. A Galaxy-Dent Kft az állami
finanszírozást kapja meg és semmi mást, vagyis a rezsit neki sem kell fizetnie, mint ahogy a többi
körzetet ellátó orvosnak sem. Dr. Ruzsa László teljes fizetést kap, az adminisztrátort sem neki kell
fizetnie, míg a Galaxy-Dent Kft-nek igen.
Bernáth Kornélia polgármester: Így kényelmesebb neki.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ha jól tudom doktor úr jövő május végén mehet
nyugdíjba a Galaxy-Dent Kft már jelezte, hogy azt a körzetet is szívesen átvennék, mert el tudják
látni.
Bernáth Kornélia polgármester: Így meg tudnánk szabadulni Dr. Ruzsa Lászlótól. Kb 10 évig
voltam a Fogászati Társulás elnöke, de a doktor úr napi szinten hívogatott és követelőzött, nem
tudom, hogy ez most is így van-e és hívogatja Medvácz Lajos polgármester urat.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Próbálkozott többször, de a megbeszéléseken jelen
voltam én is és Juhászné Gajzinger Ágnes pénzügyi osztályvezető asszony is. Voltak vitáink, mert
egyszerűen kezelhetetlen volt a doktor úr.
Bernáth Kornélia polgármester: Igen. Engem is hívogatott napi szinten és mindezt kioktatóan és
utasító hangnemben tette. Ezért is mondtam le az elnöki pozíciómról.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Igen doktor úr kategorikusan kér és utasítóan lép fel nem
tetszik neki, ha azt mondjuk, hogy nem. Nem érti meg, nem fogadja el. 2017. év végén kaptunk 3
millió forintot körzetenként. Azzal kezdődött a 2018-as év, hogy azt mondta, neki jár ez az
összeg, azt adjuk oda. Ezzel kapcsolatban is sok vitánk volt.
Bernáth Kornélia polgármester: Nincs mögötte teljesítmény ez a legnagyobb probléma, mert ha
lenne mögötte teljesítmény, akkor több pontot kaptak volna és nem lenne miről beszélni.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A 3 millió forintból volt lehetőségünk fejleszteni, minden
körzetet megkértem gondolják végig, mire lenne szükségük, mi az a berendezés, műszer, eszköz,
amit mindenki tudna használni. Nem nagyon jutottak dűlőre. A Galaxy-Dent Kft igényelte, hogy
legyen légkondicionáló, mivel déli fekvésű épületben vannak és nyáron elviselhetetlen hőség tud
lenni, így egységesen mindenki kapott klímát. Dr. Ruzsa László ezzel meg is volt elégedve így egy
ideig nem volt problémája.
Bernáth Kornélia polgármester: Akkor alapvetően nem változott doktor úr hozzáállása.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Annyit még megemlítenék, hogy az arab orvosokkal
kapcsolatban hozzánk még negatív jelzés nem érkezett, pozitív visszajelzések voltak a
működésükkel kapcsolatosan. Dr. Wachtler Vilmos doktor úr asszisztense szólt, hogy a rendelési
időt nem rendesen írják ki. Ezt egyeztettük a Galaxy-Dent Kft-vel.
Bernáth Kornélia polgármester: Köszönöm szépen.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2018. (X.29.) határozata
a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2017 – 2018 évi
beszámolójának elfogadásáról
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2016 – 2017 évi
beszámolóját.
Napirendi pontok után
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Van két fontos téma, amiről beszélnünk kell az egyik a kút
a másik a hulladékszállítás. Kezdjük a kutakkal. Jelen pillanatban jogi előírás az az, hogy 2016.
június 4. napját megelőzően létesített kutak esetében fennmaradási engedélyt kell kérnie.
Bernáth Kornélia polgármester: Egy pillanat, akkor most mi a jó dátum?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: 2016. addig nem volt engedélyköteles, ezért kell
fennmaradási engedélyt kérni.
Bernáth Kornélia polgármester: Mi kaptunk egy tájékoztatót, kiküldtük 240 példányban a
lakosságnak. Ebben a tájékoztatóban az szerepel, hogy 2018. január 1. napját megelőzően és
1992. február 15. napja után létesült engedély nélkül létesített kutakra - ásott és fúrt kútra
egyaránt- legkésőbb 2018. december 31- ig fennmaradási engedélyt kell kérni. A 2018. január 1.
után létesítendő kutakra létesítési, majd üzemeltetési engedélyt kell kérni. Felhívtam Harmatos
Tündét ő ugyan ezeket a dátumokat mondta. Legalább 50 ügyféllel beszéltem mindenkinek ezt a
tájékoztatást adtam. Most akkor mi legyen?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Egyenlőre azt kérem, hogy várjunk egy kicsit. Miután ez
elég nagy felháborodást keltett ez a jogi szabályozás országos szinten, ezért még a kormányon
belül sincs ezzel kapcsolatban egyetértés. Múlt héten volt Magyarnándorban egy fórum, ahol
Pogácsás Tibor államtitkár úr tájékoztatta a megjelenteket, hogy ki fogják tolni a kötelezettséget
legalább 2020. december 31-ig, egyes elképzelések szerint pedig 2028. december 31-ig. Felesleges
köröket ne fussunk. Ha december elejéig nem történik módosítás, akkor december végég még
lesz lehetőség a kérelmek leadására. Aki nem tesz eleget ennek a kötelezettségének az akár
300.000.- Ft bírságot is kaphat. Jogi személyek esetében 1 millió Ft-ig terjedhet a bírság. Aki 2018.
december 31-ig benyújtja a kérelmet, az mentesíthető a fizetési kötelezettség alól.
Forgács Ákos alpolgármester: Csak az a probléma, hogy a kérelem benyújtásához egyéb
dokumentumokat is csatolni kell.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Igen vannak mellékletek.
Bernáth Kornélia polgármester: A kérelemben is elég sok mindent ki kell tölteni például, hogy ki
volt a kútásó annak aláírása.
Forgács Ákos alpolgármester: Ezeket honnét fogom beszerezni? Azt is olvastam, hogy
vízmérnök által készített dokumentáció 70-100 ezer Ft. Ez azért nagy kiadás kinek lesz erre
pénze?
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Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ezért is akarják kitolni a határidőt.
Forgács Ákos alpolgármester: A törvény eredetileg úgy szólt, hogy a 80 méternél mélyebb
kutakra vonatkozóan kell majd benyújtani a kérelmeket. Csak Áder János megvétózta az
alkotmánybíróságon és az alkotmánybíróság neki adott igazat. Ugye a 80 méter lefúrt kutak az
úgynevezett rétegvíz kutak.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Így van, a védett réteget érintette volna eredetileg.
Forgács Ákos alpolgármester: Na de a kutak nagy része csak egy egyszerű ócska talajvíz
maximum, 20 méterig.
Bernáth Kornélia polgármester: Ha van benne víz.
Forgács Ákos alpolgármester: Igen. Meg az is kérdés, hogy valaki ásatott 1720.-ban kutat a
telkén, honnan szerez be bármilyen információt a kúttal kapcsolatosan.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Alapvetően az a szabály, hogy a fennmaradási engedély
kérelem illetékmentes. Ez ugyan igaz, de ha a mellékleteket be kell csatolni, meg esetleg
szakhatósági hzzájárulást is be kell szerezni, akkor már ezeknek van anyagi vonzata. Tehát nem
teljesen állja meg a helyét az, hogy nem kerül semmibe.
Forgács Ákos alpolgármester: Meg eleve olyan kútásó kell, akinek erről van papírja. Egy csomó
kutat tudok, amit maszek összefogva öten ástak ki.
Bernáth Kornélia polgármester: Az új telepen is így volt. A szomszédok össze fogtak és ástak
egy kutat.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Az is másik dolog, hogy valaki nagyüzemben azzal öntöz.
Álltalában az emberek nagyrészénél azonban az a helyzet, hogy minden családi ház telkén szokott
lenni legalább egy fúrt vagy ásott kút.
Bernáth Kornélia polgármester: Feltehetően amikor megvették a telket ásattak egy kutat és
építkeztek, ha volt benne víz. Akkor mi legyen az álláspont ezzel?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Várni kell még. Én november utolsó napjaiban fogok
értesíteni mindenkit, hogy gyorsan adják be, ha nem volt jogszabályváltozás, de én abban bízom,
hogy ezt az ígéretet, amit hallottunk betartják.
Forgács Ákos alpolgármester: Az a baj, hogy a mellékleteket nem fogják tudni beszerezni ennyi
idő alatt.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Benyújtja a kérelmet és kiírunk egy hiánypótlást.
Bernáth Kornélia polgármester: Akkor várunk.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A másik téma a hulladékszállítás. Az most még elég
képlékeny formában van. Egy dolog biztos, hogy a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft a
szemetet a továbbiakban is változatlanul elszállítja. 15 településen egyelőre semmi nem változik.
Annyi, hogy a nógrádmarcali lerakót a Zöld Híd BIGG Kft bezárta, nem engedi be a
Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft-t sem, de mást sem. Salgótarjánba fogják elszállítani a
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hulladékot. Két héttel ezelőtt voltunk ez ügyben az NHKV Zrt-nél, illetve a Weingartner Balázs
államtitkár tartott egy megbeszélést, aminek az volt a témája, hogy kérdezték, hogy el tuják látni a
szemétszállítást az alvállalkozók. Mi, akkor azt nyilatkoztuk, hogy abban az esetben, ha a
többletkiadást, ami ebből adódik azt megfinanszírozzák, akkor változatlanul el tudjuk látni. Most
ott tartunk, hogy pénteken bejelentette a Zöld Híd BIGG Kft minden polgármesternek, hogy
hétfőtől nem szállítanak. Az NHKV Zrt-től érkezett egy levél, ahol tájékoztattak minden
polgármestert, hogy - ellentétben azzal, amit a Zöld Híd BIGG Kft állít, hogy ők mennyire
nincsenek megfinanszírozva-, kapott finanszírozást a cég. Az elszámolások kapcsán kiderült, hogy
eddig már annyi előleget kapott a Zöld Híd BIGG Kft, hogy visszafizetési kötelezettsége lenne,
ami 120 millió Ft. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy kértük az Zöld Híd BIGG Kft-t arra, hogy
lássák el folyamatosan a feladatot közszolgáltatási szerződés szerint. Erre semmit nem reagáltak.
Sok polgármester fel van háborodva. A Katasztrófavédelem kellően be lett vonva ebbe a
folyamatba, a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft-től már bekérték a nyilatkozatot, hogy el
tudják-e látni a feladatot. Az lesz az átmeneti megoldás, hogy a Katasztrófavédelem ki fogja
jelölni közszolgáltatóként a Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft-t. A lakosság szerencsére
ebből nem fog semmit érzékelni, hiszen a feladat ellátásra kerül. Annyi, hogy Balassagyarmati
Városüzemeltetési Kft nem alvállalkozó minőségében fogja elszállítani a hulladékot, hanem mint
kijelölt közszolgáltató. Bízunk benne, hogy majdcsak megoldódik ez a probléma. Még annyit
szeretnék hozzáfűzni, hogy polgármester asszony meghatalmazta dr. Bódis Pál ügyvéd urat, hogy
nyújtsa be a kereseti kérelmet a nógrádmarcali hulladéklerakó bérleti díjával kapcsolatos per
megindítására.
Forgács Ákos alpolgármester: Zöld Híd BIGG Kft ügy olyan zavaros.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Jelen pillanatban a Zöld Híd BIGG Kft bérlője ennek a
létesítménynek. Én azt óvatosan megkérdezném, hogy nem azért jött-e létre a Társulás, arra, hogy
ezeknek a településeknek a szemetét megfelelő módon kezeljék, ártalmatlanítsák, elhelyezzék?
Magában a Társulási projektben annak idején a szállítás nem volt benne, pótlólag csatolták hozzá.
Rossz nyelvek szerint azért, mert a projekt tervezésekor nem voltak jók azok a mutatók, amikkel
számolniuk kellett. Lényeg a lényeg, hogyha valaki elolvassa a Gyenes Szilárd féle leveleket, akkor
abból az tűnik ki, hogy baj van. Most megint az a legnagyobb probléma, hogy nem adnak pénzt a
szemétszállításra szerintük. Másrészt, hogy nincs lerakó. Megint az a kérdés merül fel, hogy ha jól
emlékszem 7 milliárd Ft-ért megcsinálták ezt a projektet és ott tartunk, hogy kevesebb hely van a
lerakóban vagy rosszabb a helyzetünk, mintha nem csatlakoztunk volna a Társuláshoz, mert
akkor 30 évig lett volna megfelelő lerakónk. Így meg ott tartunk, hogy a gödöllői már betelt, ebbe
meg nem engednek be.
Bernáth Kornélia polgármester: Ezért nem kellett volna akkor foglalkozni ezzel 2004.-ben. Nem
fogom elfelejteni, amikor hívott Gajdos Pál akkori polgármester, hogy nagyon gyorsan kell ülést
tartani, mert el kell fogadni egy testületi határozatot. Beleléptünk ebbe, most meg isszuk a levét.
Én mindig elmondtam, amikor Tárnics Társulási ülés volt régen, hogy az volt a lehető
legrosszabb, hogy Gyenes Szilárd lett ügyvezető igazgató, mert nem tudta magát függetleníteni.
Többször megkérdeztük, hogy akkor most ő melyik oldalon áll.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Bár fizikálisan lenne hely, csakhát be sem engednek
minket a lerakóba. Volt egy olyan perünk is, ami Balassagyarmat és a Társulás között folyt, hogy a
Társulás perelte be Balassagyarmatot, mert megszegte azt a társulási megállapodásban foglalt
kötelezettségétazzal , hogy a nógrádmarcali lerakón kívül máshova is szállított hulladékot. Ezért
50 millió Ft kártérítést követeltek. A Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft azért szállította
Salgótarjánba is a hulladékot, mert ott lényegesen kevesebbet kellett fizetni a lerakásért, mint
Nógrádmarcalban, a saját tulajdonú lerakónkban.
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Bernáth Kornélia polgármester: Még így is olcsóbb lett a szállítás útiköltséggel együtt, mint a
lerakás ott.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Igen. Az is felmerült a polgármesterek között, hogy
valamit lépni kell, mert a társulás működtetése így nem feltétlenül optimális.
Bernáth Kornélia polgármester: Az egész társulást meg kellene szüntetni. Nem volt nekünk arra
szükségünk, itt volt nekünk Nógrádmarcalban a Tánics Kft.
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést.
K.m.f.

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

-8-

