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Tárgy: válasz a 2014. március 31-én kelt levélre
Tisztelt Állampolgár!
A 2014. március 31-én, dr. Fejes István aljegyző úrnak címzett levére a következőket tudom
válaszolni:
Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos jogokat a képviselő-testület, illetve bizonyos
esetekben, átruházott hatáskörben, a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületet pedig a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 41. § (1) bekezdése
alapján a polgármester képviseli.
Tekintettel arra, hogy az Ön levele önkormányzati vagyont és tulajdonjogot érintő
megfogalmazásokat tartalmaz, ezért arra jegyzői hatáskör hiányában én válaszolok.
A polgármester intézkedésével kapcsolatban először a képviselő-testülethez lehet fordulni,
ezért a panaszos levelét a képviselő-testület elé terjesztem a soron következő, 2014. április 30án 17,30 órakor kezdődő nyilvános ülésen, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
A képviselő-testületi ülés előterjesztésének előkészítéséhez kérem, a levelében hivatkozottak
alátámasztására, a következő dokumentumokat (másolatban) a jelen levél kézhezvételét követő
8 napon belül, a képviselő-testületnek címezve, a részemre megküldeni szíveskedjen:
1. „…a 86 hrsz telek…magántulajdonú terület, melyet jogosan adtak el, és vásároltam
meg…”
Az Eplény 86 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződést és az Ön
tulajdonjogát igazoló dokumentumokat.
2. „…6-12 éves gyümölcsös…”; „Tehát a polgármester úr felszólítására sem tudom
végrehajtani a törvénysértő utasítást mert a gyümölcsfák vásárlási értéke 250.000 Ft
(25 db különleges fa)…”
A hivatkozott 25 db gyümölcsfa származását és vásárlását igazoló dokumentumokat,
számlákat.
Egyben kérem, hogy a „törvénysértés” konkrét joghelyét is szíveskedjen megnevezni.
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A levelének második része időközben okafogyottá vált, mivel jogkövető magatartást tanúsítva,
a gyalogos és járműforgalmat veszélyeztető helyzetet, a közút és a járda között, a fák és bokrok
kivágásával megszüntette, így a korábbi lakossági panaszok orvoslása megtörtént, amelyet
ezúton, a magam és az állampolgárok nevében is, megköszönök.
Eplény, 2014. április 10.
Fiskál János

