Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július hó 05. napján
testületi ülés keretében tartott közmeghallgatásáról.
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Forgács Ákos alpolgármester, Szandai Attila,
Berkes Andor képviselők
HIVATALBÓL JELEN VAN: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
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.
Kiegészítés, módosítás hiányában szavazásra bocsátja az ülés napirendjét, melyet a testület 4 igen
szavazattal elfogadott.
A közmeghallgatás témája:
a patvarci posta további működtetése
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 2017. július hó 04. napján 16,00 óráig juttassa el Patvarc
Község Önkormányzatához (2668 Patvarc Gyarmati utca 48.).
A közmeghallgatás meghívója Patvarc Község Önkormányzata hirdetőtábláján 2017. június 16-án
kifüggesztésre került. A hirdetményben megjelölt időpontig egyetlen egy kérdés, vélemény sem
érkezett a testülethez.
Bernáth Kornélia polgármester: Szeretném röviden tájékoztatni Önöket az előzményekről.
Patvarc Község Önkormányzata a tavalyi évben Területfejlesztési Operatív Program keretében
TOP-3.2.1-15 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú pályázatot nyújtott be,
ami nyert. Ennek kapcsán merült fel, hogy a postát át kell költöztetnünk egy másik helyre. Az
első ötlet az volt, hogy az új épületbe kerüljön, de oda is be van nyújtva egy pályázat
Vidékfejlesztési Program keretében ügyfélkapcsolati hely kialakítására. A pályázatoknál fontos
tudni, hogy meg van adva az adott cél, amire be lehet nyújtani, sajnos egyik helyen sem lehet
közszolgáltatást végezni. Ezért gondoltam azt, hogy a Tájház utolsó helyiségét az önkormányzat
saját költségéből kialakítja oly módon, hogy a posta számára beköltözhető legyen. A postai arculat
és a berendezés kivételével mindent kialakítanánk. Aljzatbetonozás, nyílászárók cseréje, festés,
burkolás, fűtés kiépítése, villanyszerelési munkálatok. Amikor kiderült, hogy nyert a pályázat,
akkor megkerestem a Magyar Posta Zrt.-t és helyszíni bejárást kértem. Az első helyszíni bejárás
alkalmával építésügyi szakemberek jöttek el, akiknek elmondtam, hogy mi a tényállás. Ők kétféle
lehetőséget vázoltak fel. Az első, hogy kihelyeznek egy konténert. Én már az elején tisztáztam,
hogy a konténer kihelyezésében nem vagyok partner. A másik lehetőség ami felvetődött, - amit én
is javasoltam - az új helybe történő átköltözés. Az illetők elmondták, hogy ebben ők nem
dönthetnek. Hiszen a postának is jár anyagi vonzattal az átköltözés, ki kell alakítani a
kommunikációt, illetve a berendezést nekik kell biztosítaniuk. A vezetőség elé fogják terjeszteni a
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kérelmemet és ennek megfelelően fogunk tovább tárgyalni. Eltelt kb egy hónap újabb helyszíni
egyeztetés történt ekkor már az Üzemeltetési Osztályról jött két hölgy. A megbeszélésen két
alternatíva vázolódott fel, az egyik a mobil posta, a másik pedig a fixpontú postahely csökkentett
nyitva tartási idővel; azaz hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 8:00-10:00-ig, csütörtökön pedig
14:30- 16:30-ig. Egy napot kértem délutáni nyitva tartással, hogy akik dolgoznak azok is be
tudjanak jutni a postára. A két hölgy kihangsúlyozta többször is a megbeszélésen, hogy egy
valamit vegyek tudomásul, 1000 fő alatti településen nincs kötelezettség a fixpontú postahelyre.
Mondtam, hogy értem, de mi ragaszkodunk a postához. Tehát továbbra is szeretném, ha fixpontú
postahely működne a településen. A mobil postát én nem támogatom. Sajnos volt szerencsém
tapasztalni, hogy hogyan működik a mobil posta. Az időseknek adott esetben jó lehet és ezzel
senkit nem akarok megbántani. Viszont Patvarc nem egy elöregedő település. Itt szerencsére sok
a gyerek, sok középkorú, akik dolgoznak. Ezért gondolom úgy, hogy nincs szükség mobil postára.
Én úgy folytattam a tárgyalásokat a postával, hogy a fixpontú postahely maradjon Patvarcon. A
hölgy a megbeszélésen mondott még egy olyan információt, amin én személy szerint
meglepődtem, hogy kevés a forgalom. Ezen azért lepődtem meg, mert azt tapasztalom, hogy akár
mikor jövök, a postán sokan vannak. A megbeszélés után tájékoztattam az itt dolgozó Zacharné
Jancsó Mónikát - aki a posta alkalmazásában van- arról, hogyan alakulnak a tárgyalások. Amikor
megemlítettem neki, hogy kevés a forgalom nem tapasztaltam rajta nagy meglepődöttséget.
Jelenleg itt tartunk. Ha van kérdés, vélemény, javaslat az elhangzottakkal kapcsolatban azt várom.
Belicza Antal: Azt szeretnénk, ha maradna a fix posta. Jó ötlet a Tájház utolsó helysége, ha erre
tud áldozni az önkormányzat, akkor ezt támogatom.
Zombori Gyula: Én azt szeretném megkérdezni, hogyha megmarad a fix posta, de csökkentett
nyitva tartással, fognak találni embert, aki így is elvállalja? Az heti 10 óra. Kinek éri ez meg?
Bernáth Kornélia polgármester: Én ezt nem tudom, ezt a postának kell megoldania.
Tóth-Dobrocsi Anna: A heti 10 óra nagyon kevés, nekem az a kérdésem, hogy megéri ezért a
nyitva tartásért kialakítani az új helyiséget?
Majoros Jánosné: Mindenféleképpen legyen posta.
Bernáth Kornélia polgármester: Én azt szeretném, ha megmaradna a posta, ezt kommunikálom
és így folytatom a tárgyalásokat.
Belicza Antal: Ha rövidebb lenne a nyitva tartás, akkor egy személy végezhetné az irodai munkát
utána meg kézbesítene.
Bernáth Kornélia polgármester: Lehet, hogy így oldanák meg, ezt nem tudom.
Forgács Ákos alpolgármester: A két órás nyitva tartás miatt nekem olyan aggályom van, hogy
egy jó alapot kapnak a végleges bezáráshoz. Mondhatják azt, hogy nincs, aki elvállalja. Onnantól
kezdve patt helyzetbe fogunk kerülni.
Bernáth Kornélia polgármester: Másképp nem támogatják.
Forgács Ákos alpolgármester: Szerintem ez a céljuk. Az esélyt megadták így nem marad támadási
felület sem. Ők megpróbálták.
Papp Ágota: Azt szeretném kérdezni, hogyha nincs a pályázat, akkor is felvetődött volna ez a
helyzet?
Bernáth Kornélia polgármester: Igen. A forgalmi adatok miatt. A megbeszélés végén ezt
mondták is. Jó, hogy felvetődött ez a kérdés, így ezt is tisztáztuk.
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Forgács Ákos alpolgármester: Az is probléma, hogy manapság már mindent elektronikusan el
lehet intézni.
Bernáth Kornélia polgármester: Az idősek nem tudnak így intézkedni.
Forgács Ákos alpolgármester: Régen sokkal gyorsabb volt a postai szolgáltatás, most minden
egyes alkalommal felajánlanak biztosítást, sorsjegyet…stb. Tudom, hogy neki el kell mondani, de
így nem halad a sor meg sajnálom azt is, akinek el kell mondania, gondoljunk bele, hogy egy nap
hányszor kell el mondania az ajánlásokat.
Majoros Jánosné: Szinte hetenként kell fizetni csekkeket, mert nem egyszerre jönnek. Régen
megkaptuk 10-ig a fizetést 15-ig be kellett fizetni mindent. Most meg össze vissza egyik héten ez
jön a másik héten másik. Így minden héten le kell jönni, befizetni valamit, mert lejár a befizetési
határidő.
Belicza Antal: Ha nem sikerülnek a tárgyalások és esetleg nem találnak senkit a kétórás nyitva
tartásra, akkor mobil posta lenne?
Bernáth Kornélia polgármester: Igen, úgy gondolom.
Majoros Jánosné: A bolt is megszűnt.
Bernáth Kornélia polgármester: A bolttal nem tudunk mit kezdeni, magántulajdonban van az
épület. Ott volt egy egyéni vállalkozás, aki már nem csinálja. Az ingatlant nem adják ki senkinek.
Kicsit váltottunk a témán a postáról boltra. Ami fontos, hogy kb 3,6 km-re van Balassagyarmat.
Amikor megszűnt a bolt jöttek a jelzések, hogy miért nincs bolt. Én megkérdeztem, hogy mit
vásárolna? A válasz az volt, hogy tejet, kenyeret, élesztőt. Én megkérdeztem, hogy ezekből a
tételekből hogyan lehet eltartani egy vállalkozást. Ott vannak rezsi költségek, bér és egyéb
kiadások. Közel van Balassagyarmat így sokan oda járnak, meg sok az akció. Itt felvágott nem
volt vásárolva, azért amiért. Milyen áron tudna itt versenyképes maradni egy vállalkozás? Sokat
gondolkoztam ezen, hogy itt működjön egy üzlet, de ahhoz nagyon olcsó árat kellene
alkalmaznia. Azóta jár egy kenyeres és egy tejes kocsi őket nem tilthatom ki. Rengeteget
gondolkodtam ezen a dolgon, de egyelőre, nem látom értelmét az üzletnek.
Forgács Ákos alpolgármester: A környező településeken sincs bolt, ahol volt az becsukott.
Bernáth Kornélia polgármester: Van esetleg más kérdés?
Belicza Antal: Az a lényeg, hogy a posta maradjon meg.
Bernáth Kornélia polgármester: Az elhangzottaknak megfelelően fogok küldeni egy levelet a
postának és a tárgyalásokat is így fogom folytatni, hogy a posta megmaradjon. Mobil postához
nem járulok hozzá. Amíg tudunk tenni, addig tegyünk.
Uram Viktor: Ha pozitívan állnak hozzá, mikor költözik át a posta?
Bernáth Kornélia polgármester: Pontos dátumot nem tudok mondani, a tervezett időpont
augusztus 31-e. Ha pozitív elbírálást kapunk az ügyben megkezdjük a helyiség kialakítását, ha az
megvan, utána a posta kialakítja a saját technikai és egyéb feltételeit a működéshez. Ha ezek
megvannak, akkor fog tudni átköltözni.
Hlacsok János: Itt nagyon régen nem volt posta, sikerült elérni, hogy legyen. Nekem az a
javallatom, hogy itt nekünk 4 órában kell postás, kell irodai alkalmazott, illetve kézbesítő is. Meg
kell nézni, hogy közgazdaságilag hogyan oldódik meg, arra most itt én nem próbálok semmit
mondani. Azt tudom, hogy korábban így volt. Nem volt itt semmiféle probléma. Az egy- két órás
megoldás nem jó. Szükség van a postára. Meg vagyunk elégedve. Meg kell nézni közgazdaságilag,
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hogy járható e valamilyen módon, mert akkor, nem marad itt majd senki. Nem kérek többet négy
órás legyen. Én azt mondom, hogy ennek a közgazdasági és egyéb szempontjait is meg kell
tekinteni az önkormányzat részéről. Nekem ez a véleményem. Köszönöm.
Bernáth Kornélia polgármester: A közgazdasági tényező az Ön vonatkozásában mit jelent? Még
plusz támogatást adjunk a postának adott esetben?
Hlacsok János: Nézze én nem értek ehhez, én már egy öreg paraszt ember vagyok, mit tudom
én. Nyílván, ha van hozzáértés, akkor oldódjon meg. Tudom, hogy vannak falvak ahol még
rosszabb a helyzet.
Bernáth Kornélia polgármester: A posta vonatkozásában nekem is az az álláspontom, hogy
minden maradjon így, de egyenlőre süket fülekre találtam. Úgy gondolom, hogy ez még egy
elfogadható verzió, hogy maradjon a fixpontú postahely csökkentett nyitva tartással.
Belicza Antal: Ha így megmarad, legyen így.
Forgács Ákos alpolgármester: Uram Viktort szeretném megkérdezni, hogy adott esetben ő tudná
vállalni az irodai, illetve a kézbesítői feladatokat egyben.
Uram Viktor: Nem. Az irodai munkához le kell tenni egy vizsgát. Nagyon sokat változott a
rendszer számítógépen kell mindent megcsinálni, nagy a követelmény arról nem is beszélve, hogy
nagyon kevés a fizetés.
Bernáth Kornélia polgármester: Egy postás, hogyha - nem értek hozzá csak kérdezem- elmegy
valahova dolgozni akár kézbesítőnek akár postamesterként az utána elmehet még mellette
máshova dolgozni?
Uram Viktor: Hivatalosan nem.
Bernáth Kornélia polgármester: Ha nincs több kérdés akkor köszönöm szépen a megjelenést. A
postával pedig úgy fogom folytatni a tárgyalásokat, hogy maradjon a fixpontú postahely és
változatlan nyitva tartást szeretnénk tovább.
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést.
K.m.f.

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
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