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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december hó 13. 
napján testületi ülés keretében tartott közmeghallgatásáról. 
. 
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Szandai Attila alpolgármester, Kiss Kálmán 

Zoltán, Forgács Ákos és Ispán Ferenc képviselők 
 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

Gramantik Eszter jegyzőkönyvvezető 
 
Bernáth Kornélia polgármester köszönti a megjelenteket, a Képviselő-testület tagjait és a Hivatal 
dolgozóit. Megállapítja az ülés határozatképességét, 5 főből 5 fő van jelen és megnyitja azt. 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 5 igen 
szavazattal elfogadott. 

 
A közmeghallgatás témája: 
 
Közérdekű bejelentések, kérdések, panaszok 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 54. § -a alapján évente legalább egyszer közmeghallgatást kell 
tartani. A közmeghallgatás lebonyolításáról a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzata rendelkezik. A közmeghallgatás testületi ülés keretében történik, amelyen a megjelent 
választópolgárok és az érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdéseket, javaslatokat 
tehetnek a Testület részére. Lehetőséget biztosítottunk arra is, hogy aki személyesen nem tud 
részt venni az ülésen, kérdéseit írásban 2019. december hó 12. napján 16,00 óráig juttassa el 
Patvarc Község Önkormányzatához (2668 Patvarc Gyarmati utca 48.). 
 

A közmeghallgatás meghívója Patvarc Község Önkormányzata hirdetőtábláján 2019. november 
27-én kifüggesztésre került. A hirdetményben megjelölt időpontig egyetlen egy kérdés, vélemény 

sem érkezett a testülethez. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Várom a kérdéseket. 
 
Zombori Gyula: A környező falvakban mindenhol van falubusz. Ami a faluért van, viszi a 
betegeket. Tőlünk jóval kisebb településeken is van falubusz Patvarcon is sokan igénybe vennék, 
például templomba járáshoz, sok öreg van, akik már nehezen járnak.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: A falubuszos pályázattal kapcsolatosan annyit kell tudni, hogy 
önállóan nem adják, ezt mindenféleképpen falugondnoki szolgálattal együtt kell működtetnünk. 
Azért nem tudtunk pályázni falubuszra, mert eddig 600 fő alatti települések pályázhattak rá.  743 
fős település vagyunk. Most volt alkalmunk arra, hogy benyújtsuk a pályázatot. A pályázat 
benyújtásra került és nyert is. A gyakorlatban, hogy ebből pontosan mikor lesz valami, azt nem 
tudom, a folyamatot elindítottuk. Elkezdtük bekérni az árajánlatokat, módosítani szükséges a 
szociális rendeletünket, ez egy elég hosszú folyamat, azon vagyunk, hogy minél előbb legyen 
belőle valami. A falugondnoki szolgálat ellátására pályázatot fogunk kiírni. Remélem, hogy 
tavasszal már lesz belőle valami, de nem ígérek semmit, eddig sem tettem soha.  
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Zombori Gyula: Csak azon nem tudok kiigazodni, hogy itt van mellettünk két falu is, ami kisebb 
mint Patvarc és ezeknek a településeknek már nagyon régóta van falubuszuk, hogy hogy itt meg 
nincs? 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Még egyszer elmondom eddig 600 fő alatti települések 
pályázhattak, pl. Csitár, Iliny…stb 
 
Zombori Gyula: Én nem értem az állam gondolatmenetét. A nemtetszésemet valahol ki kell 
nyilvánítanom. A másik ügy az út, azt ígérték, hogy ősszel meg fogják csinálni, már tél van és még 
mindig nem történt semmi.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Ez sem olyan egyszerűen működik. 
 
Zombori Gyula: Az engem nem érdekel. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Muszáj, hogy érdekelje, mert pont ez a lényege és ezt kell 
megérteni. A 2119. számú út, -ami 13,9 km- a Balassagyarmat táblától teljesen az Őrhalmi 
elágazóig tart, állami közút. Patvarc belterületén is állami közút van, Patvarc Község 
Önkormányzatának semmi köze nincs hozzá! Nincs tulajdonrésze, nem nyújthat be pályázatot az 
út karbantartására, sőt amikor 2013-ban volt egy belterületi vízrendezéses pályázatunk, én nagyon 
szerettem volna a Gyarmati utcában a főút melletti részeken árokmeder burkolatokat cserélni, 
ahol pedig nincs, kialakítani, de sajnos nem engedtek hozzányúlni, mivel a 2119. számú úthoz 
tartozik még maga az árok is. Abba ne is menjünk bele, hogy nem takarítják a szemetet, azt is az 
önkormányzat oldja meg. Senkit nem érdekel, de engem igen, hogyha jövünk ki 
Balassagyarmatról, akkor az az útszakasz is rendezett legyen. A kátyúzásért heti szinten 
telefonálok Ürmössy Ákosnak, a Nógrád Megyei Közútkezelő igazgatójának, hogy jöjjenek és 
csinálják meg. Már 10 éve minden évben írtam kérelmező levelet, hogy csinálják meg az utat, mert 
nagyon rossz állapotban van. Amit lehetett megtettem, lobbiztam, telefonáltam, levelet írtam. 
Amikor két éve láttam, hogy egyre rosszabb minőségű az út, akkor próbáltam összefogni ezt az út 
kérdést úgy, hogy megkerestem a környező települések polgármestereit és azokat a településeket, 
amelyek lakói és polgárjai ugyanúgy ezt az utat használják. Iliny, Nógrádmarcal, Csitár. 
Elkészítettük az aláírásgyűjtéshez az íveket az összes településre. Személyesen vittem el a 
települések polgármesterinek. Patvarcon kb 400-410 aláírás gyűlt össze. Ezeknek az aláírásoknak 
köszönhetjük azt az 1 km-t, ami a közeljövőben meg fog valósulni. Sajnos a környező 
településekről nem kaptam egyetlen egy aláírást sem. Ezért lett csak 1 km. Biztos vagyok benne, 
hogyha a környező településeken is gyűjtötték volna az aláírásokat nem csak 1 km valósult volna 
meg. Nekem ebbe az 1 km út felújításba 10 év munkám van benne.  
 
Zombori Gyula: Ezzel az 1 km-rel nem vagyunk kisegítve.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Én örülök, hogy ennyit is sikerült elérnem. Esetleg más kérdés? 
 
Tóth Lajosné: Sokan vitatják, hogy miért nem lett megcsinálva az az út, amit Szügy 
kezdeményezett. Mi miatt nincs, vagy nem lehet? 
 
Bernáth Kornélia polgármester: A szügyi úttal az a helyzet, hogy amikor kiírták a külterületi utak 
karbantartása című pályázatot, akkor a szügyi polgármesterrel Markó Antallal beszéltünk erről, 
hogy pályázzuk meg, csináljuk meg. Markó Antal mondta, hogy nem lesz ezzel semmi gond 
100%-os támogatottságú a pályázat. Mondtam, hogy szerintem ez a pályázat nem 100%-os 
támogatási intenzitású az ÁFÁ-t nem fizetik meg. Továbbá semmilyen tervezési díjat nem 
támogatnak, ezért azt nem is tudtuk volna beépíteni a pályázatba. Így az önerő közel 10 millió 
forintot jelentett volna Patvarc Község Önkormányzatának. Sajnos a beszedett adóból nem 
tudunk nagy bevételt produkálni. Azt is tudni kell, hogy a gépjármű adó tekintetében, éves szinten 
az önkormányzatnál 40% marad, a 60%-ot pedig befizetjük az államnak. Csak viszonyításképpen, 
akkor, két évvel ezelőtt kb 1.238.000.- Ft gépjármű adónk keletkezett és az éves közvilágítási 
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számlánk 1.850.000.- Ft volt. A környező települések mindegyike kivet kommunális adót, Patvarc 
településen nincs kommunális adó. Nincsen telek, építési illetve garázsadó sem. Ezek mind az 
önkormányzat bevételei lennének, ezeket tudnánk felhasználni pályázati önerőre. Ami még 
érdekes, hogy Patvarcon semmi sem ott van, ahol lennie kellene a térképen. Ha megnézzük a 
szügyi utat, az sem úgy van, ahogy a térképen. Magánembereknek, akik az agyagos területeken 
vannak, 10 főből 9 főnek területalapú támogatás van benyújtva a területre. Kérdezem én, 
melyikkel járt volna jobban az önkormányzat? Megjegyzem, az önkormányzat nem rendelkezett a 
10 millió forintos önerővel, hogy az úthoz hozzá tudja tenni és az csak egy makadámút lett volna. 
Ráadásul a patvarci szakasz hosszabb is lett volna. Vagy kivettünk volna emberek zsebéből pénzt, 
mert vissza kellett volna fizetniük a területalapú támogatást, mert túlszántották a saját földjüket. 
Azt tapasztalom, hogy a patvarci emberek szeretik más területeit használni, elvenni. Ezért 
próbáltam más szemszögből átgondolni, akkor ezt a pályázati lehetőséget. Azért nem nyújtottuk 
be a pályázatot, mert nem lett volna rá anyagi forrásunk, másrészt amennyit ráköltöttünk volna, 
nem feltétlenül használják annyian azt az utat.  Nekem pedig mindig az egész település érdekét 
kell figyelembe vennem. Mi ezt az összeget nem tudtuk kigazdálkodni. Pláne úgy, hogy a 
településen vannak prioritást élvező, megvalósítandó feladatok.  
 
Tóth Lajosné: Kikerült a Facebookra egy zárkertes pályázat, azzal kapcsolatosan kaphatnék 
kiegészítést? 
 
Bernáth Kornélia polgármester: A zártkerteknél út kialakítását tervezzük, valamint egy kút 
kialakítását is szeretnénk. Ez a pályázat is 100%-os támogatottságú, ezeket ki kell használnunk. 
Bocsánat itt 50.000.- Ft kiadása volt az önkormányzatnak, mert meg kellett terveztetni a kutat.  
 
Reznyik János: És ott milyen utat szeretnétek kialakítani? 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Makadám utat.  
 
Reznyik János: Ott felül van út. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Igen, de azt meg kell csinálni. Meg ott megint életbe lép, amit 
mondtam, hogy a patvarciak szeretik más területeit használni. Bocsánat, hogy ezt mondom, de 
sajnos sok esetben ezt tapasztalom.  
 
Reznyik János: A szügyi útnál valóban sok gazda túlszántja magát. Más önkormányzatoknál ez 
úgy működik, hogy az önkormányzat felszólítja őket és aki kiszánt kőkeményen megbünteti azt a 
gazdát. Ezt csak egyszer kell eljátszani. Utána meglenne a rend. Ugyanez van a földutaknál, 
használhatatlanok. Ez nem csak az önkormányzat hibája. Ha ezeket az embereket nem fogjátok 
helyretenni, akár mit csinálhattok, felesleges felújítani bármit is. Meg lehet most is nézni a szügyi 
utat, az erdész eltiltotta a fa szállítókat, teljesen tönkre teszik azt az utat. Meg lehetne kérdezni, 
hogy ennyi eső után mit keres ott egy fa szállító gép. Aki meg ott jogtalanul veszi fel a területalapú 
támogatást, azokat nem kell sajnálni, az tőlem meg másoktól veszi el a pénzt. 
 
Forgács Ákos: Ez tényleg jellemző. Úgy tudom, hogy jövőre kimérik újra a földeket, akkor 
gondolom az utakat is ki fogják mérni.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Igen, a0105/16 hrsz-ú agyagosról beszélünk, annak lesz az 
újramérése. Osztatlan közös tulajdon.  
 
Reznyik János: Összefogtunk 7-8-an, rendbetetettük a szügyi utat, fél év múlva tönkretették, 
nem biztos, hogy Patvarciak.  
 
Forgács Ákos: Egy másik területen is ez volt, abban a pillanatban, ahogy leesett egy nagyobb 
eső, már a hatkerekű ott volt bent az úton.  
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Reznyik János: A szügyi út is járhatatlan, traktorral nem tudok rajta menni.  
 
Forgács Ákos: Visszatérve a kimérésre elvileg meglesz az eredeti földhivatal szerinti nyomvonal. 
Eleve nem egy keréknyi út van sehol sem, hanem 6-9 méter. Még a régi gazdák mesélték, hogy 
két kombájn is elfért egymás mellett. Most meg egy kocsi is alig fér el rajta.  
 
Reznyik János: Az önkormányzatnak ezért kell ezeket az embereket folyamatosan büntetni. A 
maximális büntetést kell kiszabni rájuk.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: A 0118-os hrszú kertek alatti vízfolyás kimérettem, 
lefényképeztem minden egyes karót, hogy tudjam hol vannak, fél óra múlva mentem vissza, de a 
karó már nem ott volt. Kitették két méterrel kijjebb.  
 
Forgács Ákos: A 0105/16 hrsz-ú agyagos eredetileg 85,5 ha, most már gyakorlatilag 6 ha 
hiányzik.  
 
Papp Ágota: Hova lett? 
 
Reznyik János: Eltulajdonították. Sok földet elveszítünk ezek miatt. Én beszéltem olyan 
emberekkel, akik azt mondták, hogyha az ki lesz mérve, akkor beperlik az önkormányzatot. Csak 
hogy tudjál róla. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Nem értem miért perlik be az önkormányzatot.  
 
Reznyik János: Mert átadtátok a kerttulajdonosoknak a területet. Az önkormányzati árok bele 
lett mérve a mi területünkbe, alul meg a földhivatal úgy méri ki ahogy most van az út. Ezek a 
területek elvesznek.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Az a lényeg, hogy ez az árok, vagyis a vízfolyás sem ott van ahol 
lennie kellene. Én szemre is úgy néztem, hogy rossz helyen van. Hívtam egy földmérőt, aki 
kimérte. A földmérő is az adatbázisból, GPS koordinátákból tud dolgozni. A képviselő-testületi 
ülésen is felvetődött, hogy a külterületi utakat szeretnénk karbantartani, az önkormányzat és a 
gazdák fogjanak össze. A gazdáknak is érdeke, hogy rendben legyenek az utak. Amivel az 
önkormányzat tud segíteni, az a dologi költség, ezzel szívesen segítünk.  
 
Reznyik János: Ez az önkormányzat érdeke is. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Én úgy gondolom, hogy elsősorban a gazdák érdeke, mivel ti 
közlekedtek arra.  
 
Forgács Ákos: Nagyon be vannak nőve az utak, a kinövések leütik a tükröt. Én nagyon szívesen 
segítek abban, hogy ezeket levágjuk és elvigyük valahova.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: El is lehet égetni.  
 
Reznyik János: Az a borzasztó ebben, hogy elmegyek vadászni környező településekre és 
Suzukival 60 km/h megyek a földutakon, mert rendben vannak, ez a nem mindegy. Nem kell 
messzire mennünk.  
 
Forgács Ákos: A földutakat rendbe kell tenni.  
 
Reznyik János: A másik a szemét kérdése. Rengeteg szemetet kihordanak a földekre.  
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Bernáth Kornélia polgármester: Igen, tudom, most gyűjtöttünk össze egy csomó szemetet. Van 
egy nyertes pályázatunk, annak keretében kerül elszállításra. A szállítás már folyamatban van és 
még viszünk is el.  
 
Reznyik János: A közterület felügyelőknek is lehetne szólni, hogy fokozottabban figyeljenek az 
illegális hulladékokra és ha tudnak büntessenek, hogy elmenjen a kedve ettől az embereknek.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Az illegális hulladék nagyon sok helyen okoz problémát. 
A közterület felügyelők folyamatosan járják Balassagyarmat, Patvarc, Ipolyszög környékét. 
Amikor a közterület felügyelők az illegális szemétben adatot találnak és így elméletileg 
beazonosítható a szemét tulajdonosa, minden egyes alkalommal szabálysértési feljelentést tesznek. 
A Balassagyarmati Járási Hivatal kezeli ezeket a szabálysértéseket márciustól már a rendőrséghez 
fog tartozni. Nagyon sokszor előfordult, hogy megszüntették az eljárást azzal az indokkal, hogy 
nem találják bizonyítottnak, hogy attól az illetőtől származik a szemét, akinek megtalálták benne 
például a névre szóló levelét. Én a magam részéről támogatom az illegális hulladék felszámolását. 
Azt kellene valahogy megszüntetni, hogy ne vigyék ki az emberek a szemetüket az erdőbe. Aki 
tetten ér valakit ilyen esemény közben, az fényképezze le az esetet.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Fényképet mindenféleképp kell készíteni. Patvarcon is volt 
olyan eset, ahol a közterület felügyelőkkel az illegális hulladék között találtunk egy számlát. 
Megörültünk neki, mert így beazonosítható a személy. Megkerestük az illetőt, aki azt nyilatkozta, 
hogy ő megbízott egy vállalkozót, hogy vigye el a szemetet és erről volt is papírja, nem ő rakta 
oda. 
 
Reznyik János: Akkor a vállalkozót kell megbüntetni.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Azt is tudni kell, hogy hulladékot csak olyan 
vállalkozásnak adhatom át elszállításra, aki ezt a tevékenységet hivatalosan végzi és rendelkezik a 
megfelelő engedélyekkel. Ezt csak a közszolgáltató tudja megtenni. Az ilyen „vállalkozók” akik 
szemételszállítást vállalnak, 99,9%, hogy nem Nógrádmarcalba, a lerakóba fogják elvinni a 
szemetet. Leszórja valamelyik erdő szélen.  
 
Reznyik János: Az is probléma, hogy Patvarc átjáró település. Én azt szeretném kérdezni, hogy a 
közterület felügyelők nem tudnának-e gyakrabban kijárni, már a jelenlétük is egy visszatartó erő 
lehet. Ha meg megfognak valakit, a maximális büntetést adják neki. Had terjedjen el a híre, hátha 
nem lesz kedvük ide hozni a szemetüket.  
 
Forgács Ákos: Mi is bérlünk egy területet és tegnap voltam megnézni, hogy mégis mi ott a 
helyzet. Egy halom autógumi volt lerakva. Lefotóztam. Ezt kinek kell elküldenem? Hova tudom 
ezt bejelenteni? Az egyik gumin mintha lett volna egy rendszám, legalábbis én úgy gondolom, 
hogy az volt. Akik ott laknak a sarkon kérdeztem őket, hogy láttak-e valamit azt mondták, hogy 
éjjel tapasztaltak mozgást. Mondtam, hogy legközelebb szóljanak.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Emailben küldd át nekem és továbbítom a közterület 
felügyelőknek. A közterület felügyelőkkel kapcsolatosan annyit szeretnék elmondani, hogy ők a 
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottjai. A hivatal 3 települést lát el, nyilván 
amit tudnak megtesznek. Amikor hívom őket örülök, hogy ki tudnak jönni.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Két közterület felügyelőnk van 3 településre. Ezek közül 
Balassagyarmat a legnagyobb.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Az a bevált szokás, hogyha van konkrét ügy, felhívom őket, 
jönnek és intézkedünk.  
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Ispán Ferenc: A későbbiekben nem lehetne belevonni a falugondnoki szolgálatra felvett 
személyt? 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Ezt majd még megbeszéljük, nem látom akadályát. Egy nap 
egyszer vagy kétszer kimegy különböző időpontokban. Ez működhet.  
 
Tóth Lajosné: Olyat nem lehetne csinálni, hogy az önkormányzat hozat egy konténert és abba 
bele tudnák rakni a lakosok a felesleges lomjaikat.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Lomtalanításra gondolsz? 
 
Tóth Lajosné: Igen.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Eddig volt, de most már a hulladékudvar oldja meg ezt a 
feladatot. Mert a közszolgáltatónak nincsen rá kapacitása.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Patvarcon ehhez is fel kellene nőni. Mert amikor régen volt a 
településen lomtalanítás, ki volt írva, hogy mit nem lehet lerakni. Ezek között ott volt a gumi, 
ennek ellenére 36 db-ot szedtünk össze belőle. Azzal kínlódtam egy hónapig, hogy hova tudom 
leadni.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Van olyan terv a közszolgáltatónál, hogy házhoz menő 
lomtalanításként fogják megoldani a lomtalanítást. Az úgy fog működni, hogy az, aki igénybe 
szeretné venni, az jelzi a közszolgáltatónak, egyeztetnek egy időpontot és a megbeszélt 
időpontban a közszolgáltató elmegy, neki oda lehet adni a hulladékot. Úgy tudom, hogy ez már 
valahol működik. Én ezzel kapcsolatosan szkeptikus vagyok, hogy hogyan tudják ezt időben 
beiktatni.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Ha ez működne, az jó lenne. Várható még kérdés? 
 
Papp Ágota: Van egy szennyvizes kocsi, ami nyáron is meg ősszel is naponta többször is elment 
a házunk előtt. Ez a szennyvizet hordja valahová? 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Nem, a pálinka főzdéből hordja ki a cefre zagyot 
magánterületre.  
 
Reznyik János: Az én területeimre is hordják. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Én pedig szeretném megkérdezni a jelenlévőktől, hogy tudja 
valaki, hogy az új telepen ki engedi ki a szennyvizet? 
 
Papp Ágota: Meg kell nézni, kinek nincs bekötve a szennyvíz.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Akinek nincs bekötve ott már voltam ellenőrizni, de nem 
éreztem szaghatást.  
 
Reznyik János: Biztos, hogy az újtelep felől érezted? 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Máshonnan kellene éreznem? 
 
Reznyik János: A temető felől a Gyarmati utcában sincs valakinek bekötve és rendszeresen 
kiengedi. Nem tudom ki az. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Köszönöm.  
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Papp Ágota: Még egy kérdés, a Tölgyfa utcában a kábeldoboknak van gazdája? 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Van gazdája. Amikor ki lettek vágva a topolyfák, akkor kaptunk 
ígéretet arra, hogy el fogják onnét vinni a kábeldobokat.  
 
Papp Ágota: Az tavaly volt azóta sem történt semmi és az elég veszélyes. Gyerekek is játszanak 
rajta.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Igen, sajnos még nem történt semmi. A gyerekekre reagálva: 
igen, veszélyes, de a gyerekekért elsősorban a szülők a felelősek - és most nem hárítani akarom az 
önkormányzat vagy a tulajdonos felelősségét- azt gondolom, ha ott bármi történik, az nem az 
önkormányzat hibája. Bár tudom, úgyis én leszek a hibás. A tulajdonos azt nyilatkozta, hogy fel 
szeretné használni a kábeldobokat. Mondtam neki, hogy engem nem érdekel, mit szeretne a 
kábeldobokkal csinálni, de az ott nem maradhat. 
 
Papp Ágota: Az már 10 éve ott van. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Felírom a határidőnaplóba, hogy újra szóljak neki.  
 
Papp Ágota: Kamion forgalom? 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Ezt is intéztem. Felvettem a kapcsolatot a rendőrséggel 
elmondtam a problémát. Azóta még fokozottabb a rendőri jelenlét, tudomásom szerint már 
kaptak is el kamionost és meg is büntették.  
 
Papp Ágota: Mert, ha ez így folytatódik tönkre fog menni a híd meg az út is.  
  
Bernáth Kornélia polgármester: Az a lényeg, hogy próbáljuk megoldani a helyzetet. Felvettem a 
kapcsolatot a közlekedési felügyelettel is mobil súlymérő kapcsán. Szúrópróbaszerűen fognak 
jönni, remélem elkapnak egy két kamiont. Nem a célforgalommal van a probléma. Ha nincsen 
további kérdés, akkor mindenkinek köszönöm a részvételt. 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
       polgármester             jegyző 


