Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február hó 05. napján
tartott üléséről.
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Forgács Ákos alpolgármester, Szandai Attila
és Berkes Andor képviselő
HIVATALBÓL JELEN VAN: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
Szikora Péter pénzügyi osztályvezető
Gáspárné Jakab Eszter főelőadó
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.
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 4 igen
szavazattal elfogadott.
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Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésére
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

Bernáth Kornélia polgármester: Idén a költségvetést előbb fogadjuk el a megszokottnál, mivel
prioritást élvez a régi önkormányzati épület felújítása és annak költségei. E mellé próbáltunk még
beépíteni pár dolgot a költségvetésbe például az Iskola utcában útalap építését. Amire még a mai
napig nem kaptam választ, Oravecz István ügyvezetőtől, hogy a Balassagyarmati Városfejlesztő
Kft. projektmenedzsment költsége pontosan mennyi lesz. Ezt még be kell építenünk valahova.
Február 15-ig szoktuk megküldeni a költségvetés anyagát és azt követően tartunk Képviselőtestületi ülést, amin elfogadjuk a költségvetést, de mint már említettem, azért volt fontos minél
hamarabb elfogadnunk, hogy a II. ütemben lévő munkákat zökkenőmentesen tudják folytatni. Az
I. ütem megvalósult az elszámolás és a kifizetés is megtörtént. Amit nem tudtunk a költségvetés
készítése kapcsán az egy múlt hét pénteki információ volt a Foglalkoztatási Osztálytól
közfoglalkoztatással kapcsolatosan. 2019. február 28-ig támogatási szerződés 2 fő
közfoglalkoztatottal Farkasné Penti Andrea és Rácz János vonatkozásában. Jött egy levél, hogyha
meghosszabbítjuk a 2 főt 6 hónapra, akkor meg lehet hosszabbítani a programot 100%-os
bértámogatással viszont képzésen kell részt venni. Én még hajlottam is volna erre a megoldásra és
kerestem volna egy olyan képzést, amit márciusban lebonyolítottunk. A képzések általában 100120 órásak. Csak ugye körülbelül két hete Rácz János ittas állapotban munkaidőben megsérült és
eltörte a térdét. Azóta meg is műtötték és betegállományban van. Ezen kívül pedig Farkasné Penti
Andrea jelezte, hogy a férje rossz egészségügyi állapota miatt nem tud maradni február 28.-a után
maximum 4 órában. 2019. február 04.-ig kellett választ adnunk arra, hogy hosszabbítjuk-e a
programot képzéssel kombinálva, de így egyértelműen nemleges választ adtunk, a történtek illetve
a bejelentést követően nincsenek meg a feltételek. Ha sikerül indítani 2019. március 01. napjától
hosszabb ideig tartó közfoglalkoztatást, akkor az már nem lesz 100%-os bértámogatású.
-1-

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Azt írták, hogy 30% lesz az önrész.
Bernáth Kornélia polgármester: Akkor, az úgy lesz, mint régen, amikor még ügyintéző voltam.
Közhasznú foglalkoztatásnak hívták és eleve nem volt 100%-os bértámogatás. 70 %-os
támogatást kapott az önkormányzat 30 % pedig önerő. Mivel nem tudtuk, hogy így fog alakulni a
közfoglalkoztatás támogatása, ezért ezzel nem kalkuláltunk a költségvetés összeállításánál.
Egyébként sem terveztem nagy létszámot, körülbelül 6 főt szoktunk alkalmazni nyári időszakban.
Mindenképpen szükséges alkalmazni közfoglalkoztatottakat, folyamatosan kell szedni a szemetet
a faluban, illetve Patvarc és Balassagyarmat között az első vasútig bár hozzá teszem, az nem az
önkormányzat feladata lenne, de megoldjuk. Itt a legnagyobb problémát a fűnyírás fogja jelenteni.
A napokban megkeresett egy cég, aki zöld területek karbantartásával foglalkozik. Úgy gondolom,
nem veszítünk semmit, ha kérünk árajánlatot. Tavaly is volt egy kezdeményezés, hogy a fűnyírást
kiadjuk egy külsős cégnek, de olyan magas árat adtak, amit nem tudtunk volna fizetni. Tavaly
tisztességesen fel lett mérve az a terület, amit karban kell tartani ez 14 hektár. Ebben nincsenek
benne olyan egybefüggő területek, amit Kovács Ferenc kaszál: evangélikus temető mögötti
terület, katolikus temető mellett lévő nagy terület, szabadidőpark és a szeszfőzde közötti
területek. Folyamatos telefonos kapcsolatban vagyok az ügyvezetővel, aki képviseli a céget,
próbálunk időpontot egyeztetni, hogy ők is lássák milyen területekről van szó. Felmérés után
kapunk egy árajánlatot, ha nagyon magas lesz úgy sem tudunk vele kalkulálni, de lehet, hogy
kapunk egy kedvező ajánlatot nem tudhatjuk. Az a probléma, hogy elkezdjük a Gyarmati utcában
nyírni a füvet és mire végig érünk rajta kezdhetjük újra az elejéről és más utcába pedig nem jutunk
el. Katasztrófa. Ameddig az időjárás engedi nyírjuk a füvet és így tudunk eljutni olyan utcákba,
ahová nyáron nem jutottunk el. Ugye nagy segítség lenne, ha az ingatlantulajdonosok levágnák a
füvet az ingatlanuk előtt is. Van egy kistraktorunk, azt beszéltük meg, hogy azt eladjuk. Ahhoz,
hogy eladjuk tudnom kellene, hogy mennyit ér, én nem értek hozzá. Megkértem a Makitásokat,
hogy nézzék át a traktort.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Akkor meg van még a kistraktor, nem került eladásra.
Bernáth Kornélia polgármester: Nem, még benn van a Makitában. Az volt az ötletem, hogy
Rácz Jánost ráültetem, de miután január 23-án ittas állapotban munkahelyi balesetet szenvedett
munkaidőben ezért nem kívánom őt február 28.-át követően tovább foglalkoztatni.
Forgács Ákos: Meg igazából az a kistraktor ekkora területre nem is lett volna alkalmas.
Bernáth Kornélia polgármester: Igen, ezt akartam volna még mondani.
Forgács Ákos: Egy normál kis kerti traktor kategória kellene zúzóval a hátsó részén. Azzal
lehetne csinálni, annak sokkal nagyobb teljesítménye van. Ami most van az egyrészt nem bírná
másrészt folyamatosan cserélni kellene a késeket.
Bernáth Kornélia polgármester: Meg folyamatosan javítani.
Forgács Ákos: Az a kis traktor, ami ide alkalmas lenne körülbelül 6-7 millió forint.
Bernáth Kornélia polgármester: Nagyon drága, de akkor is ott marad a kérdés, hogy kit ültetek
rá? Nem tudom. Gondolkoztam, hogy esetleg egy nyugdíjast megbízni.
Szandai Attila: Igen, de mivel vesszük rá, hogy csinálja.
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Bernáth Kornélia polgármester: Ötletem sincs, hogy ki lehetne. Meg az is probléma, hogy mi
van akkor, ha egyik nap jön másik nap meg közli, hogy mégsem vállalja. Így meg egy fűnyírásba
nem lehet belemenni.
Bernáth Kornélia polgármester: Szikora Péter pénzügyi osztályvezetőt kérdezném, hogy van
még bármi kiegészíteni valója?
Szikora Péter: Nem köszönöm, ha van kérdés szívesen válaszolok.
Bernáth Kornélia polgármester: Amit még megemlítenék, hogy beszéltünk a mini bölcsőde
lehetőségéről is.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Igen ezzel kapcsolatosan csak arra figyelmeztetnék
mindenkit, hogy nagyon jó ötlet és lehetőség, hogy nyerünk pénzt bölcsődére, de azt fenn is kell
tartani, illetve a személyzeti feltételeket is kell biztosítani.
Bernáth Kornélia polgármester: Még az is kérdés, hogy folyamatosan tudjuk-e működtetni.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A gyermekek létszámával nem lenne gond szerintem még
balassagyarmati gyerekeket is szívesen kihoznának, mert olyan várólista van a balassagyarmati
bölcsödében jelen pillanatban.
Szikora Péter: Egyébként hány fő lenne?
Bernáth Kornélia polgármester: Egy mini bölcsőde 7 fővel működhet.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Igen, csak attól félek, hogy a bölcsődés bérek is magasak.
Bernáth Kornélia polgármester: Nem kell feltétlenül felsőfokú végzettségű személyt alkalmazni.
Halmosi Annát megkértem, hogy ezeknek nézzen utána. Nyilván jó egy felsőfokú végzettségű
lehet, hogy jobban tud valamit nem értek hozzá nem értem, hogy bölcsődei szinten miben
különbözik egy felsőfokú végzettségű egy középfokú végzettségűnél? A felsőfokú elvégez egy
főiskolát. A középfokú végzettség gondolom úgy működik, hogy az érettségi után elvégezhető
egy OKJ-s tanfolyam. Én azt mondom, mindig, hogy akiben megvan az akarat és úgy áll a
feladathoz az jobban megállja a helyét, mint egy diplomás.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Személyfüggő.
Bernáth Kornélia polgármester: Halmosi Annát megkértem, hogy a személyi feltételeket nézze
meg. Elmondtam neki, hogy mini bölcsődéről van szó. Megnéztük a helyet ez nem alkalmas egy
nagy bölcsődére. Maximum 7 gyermekkel lehet működtetni. A konyhai feltételeknek is utána kell
járni, mert az óvodában van konyha.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Pontosan erről volt szó, hogy amikor a bölcsödét
felújították, a GAMESZ-nak biztosítani kellett az óvodában a bölcsőde részére egy melegítő
konyhát. Teljesen elkülönítve, a kettő nem lehetett együtt. Ez volt a lényege. Ugye az is felmerült
Patvarc tekintetében, hogy önállósodna az óvoda működése, nálatok van gazdasági realitása. Nem
képezne mínuszt a jelenlegi helyzethez képest. Szakmai szempontból viszont nincsen értelme. A
helyettesítés, a logopédia most mindent megoldanak központilag.
Bernáth Kornélia polgármester: Akkor Juhászné Gajzinger Ágnes elmondta, hogy lenne ebben
ráció lehetne ezzel foglalkozni, de azóta sem kaptam egy számot, hogy viszonyítani tudjak. Az a
lényege az egésznek, hogy a szakmai része a helyettesítés és egyebek egyértelműen jobban meg
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vannak oldva. Per pillanat 2019.-ben nincs itt az ideje annak, hogy önállósodjon az óvoda tehát
ezt a témát itt le tudjuk zárni attól függetlenül, hogy nem kaptam konkrét összegeket. Május 31.-ig
kellene döntést hozni ezzel kapcsolatosan mivel átszervezésnek minősül azért, hogy azt a
tanévkezdésre végre lehessen hajtani. Amit én szeretnék kérni, hogy nekem tudnom kell, hogy
milyen pontos személyi feltételek kellenek a bölcsödéhez továbbá a pénzügyi részét is tudnom
kellene a fenntartása miatt. Még egy kérdés ezzel kapcsolatosan a balassagyarmati bölcsödében
működik egy konyha -nem arra akarok kilyukadni, hogy társulni szeretnénk a balassagyarmati
bölcsödével önállóan szeretnénk csinálni a bölcsődét- csak onnét az ételt nem tudnánk
megoldani?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Kapacitás miatt nem megoldható. Nem az a probléma,
hogy nem lehet elszállítani az ételt.
Bernáth Kornélia polgármester: Ha megvalósítja a Balassagyarmati Önkormányzat a bölcsőde
bővítését nekünk onnét nem lehetne kihozni?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Nektek csak úgy érdemes, ha az étellel nem nektek kell
foglalkozni.
Bernáth Kornélia polgármester: Igen, nekem ezért kellene tudnom minden információt, hogy
egyáltalán beadjuk-e a pályázatot.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Rendben összegyűjtjük a szükséges információt. Nálunk is
vannak még kérdések, mivel a Cseperedő óvodában mi is szeretnénk kialakítani lent egy
bölcsődét.
Bernáth Kornélia polgármester: Köszönöm szépen.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
1/2019. (II.07.) önkormányzati rendelete
Patvarc Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést.
K.m.f.

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
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