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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 13. napján 

17:00 órától tartott üléséről. 
 
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 
 
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. 
 
N A P I R E N D:  
 
1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzatának 2020. évi átmeneti gazdálkodására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
2.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzatának Patvarc Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Napirendek 
 
1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzatának 2020. évi átmeneti gazdálkodására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Ez a rendelet arra szolgál, hogy a 2020. évi költségvetési 
rendelet elfogadásáig tartó átmeneti időszakot lefedjük. Február 15.-ig elkészítjük a 2020. évi 
költségvetés tervezetet, ezek után valamikor februárban döntünk róla és akkor ez a rendelet 
hatályát veszti.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Általános felhatalmazásokat tartalmaz, nem konkrét 
összegekről szól, azt tartalmazza, hogy szedjük be e bevételeket és teljesítsük a kiadásokat.   
 
Bernáth Kornélia polgármester: Az önkormányzat tudjon addig működni, amíg el nem fogadjuk 
a 2020. évi költségvetést.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

11/2019. (XII.15.) önkormányzati rendelete 
Patvarc Község Önkormányzata költségvetésének 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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2.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzatának Patvarc Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester ismerteti az előterjesztést.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy 
tegnapi napon a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elfogadta az együttműködési megállapodást.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Nekem ezzel az együttműködési megállapodással kapcsolatosan 
egyetlen egy problémám van, hogy mindig ezt hozzák fel, ha szeretnének valamit. Tudom, hogy 
ez kötelező.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Igen, én ezt értem. Amit még szerettem volna elmondani, 
hogy tegnap az ülésen arról is született döntés, hogy a maradék 40.000.- Ft-ot szeretnék 
felajánlani Patvarc Község Önkormányzatának a karácsonyváró ünnepség megrendezéséhez.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Rendben. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e 
kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

71/2019.(XII.13.) határozata 
Patvarc Község Önkormányzatának Patvarc Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás elfogadására  

 

1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Patvarc Község Önkormányzatával megkötésre kerülő 
együttműködési megállapodást. 

 
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2019. január 31.  
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Napirendek után 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ispán Ferenctől szeretném megkérdezni, hogy hogy áll a 
terület helyreállításával. 
 
Ispán Ferenc: A raklapokat elpakoltam. 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Nem csak a raklapokról volt szó. A megállapodásban 
pontosan le lett írva, hogy mik azok a feladatok, amiket meg kell csinálnia. Mega György 
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osztályvezető úr tudomásom szerint volt kint és jelezte felém, hogy még semmilyen változást nem 
tapasztalt. 
 
Ispán Ferenc: A megállapodás arról szólt, hogy az összes raklapot pakoljam el. Ott egy darab 
raklap sincs. 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Rendben, akkor készítünk fényképeket és 
összehasonlítjuk a felszólítás időpontjában készített fényképekkel. 
 
Ispán Ferenc: Ha ott látnak raklapot, akkor én azt megeszem a helyszínen. Csak a raklapról volt 
szó.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Most nincs előttem a megállapodás, de abban azt 
fogalmaztuk meg, hogy visszaállítja az eredeti állapotot. 
 
Ispán Ferenc: Én a raklapra emlékszem.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Én csak azért szólok, mert igazán kínos lenne, hogyha 
meg kellene indítani a pert Ön ellen. Másrészt nem szeretek feleslegesen dolgozni, ha 
egyszerűbben is meg tudjuk oldani a problémát. 
 
Ispán Ferenc: Meg lehet nézni, amikor elhordtam a raklapokat nyomokat hagytam magam után. 
Ha ezek a nyomok ott fognak maradni tavaszra is…..Azért nem tudtam nekifogni a töltés 
eltávolításának, mert a rétnek azt a részét, ahonnét ezt el kellene szednem teljesen össze fogom 
taposni. Ezt sem fagyban, sem esőben nem lehet elvégezni. Ha ennek az a feltétele, hogy meg kell 
indítani az eljárást, én mást nem tudok. Én pluszba kárt nem akarok csinálni. Nem azért oldottam 
meg azt a környezetet ott, hogy utána oly módon kelljen ott rehabilitálni, hogy utána még a 
rehabilitálás nyomait takarítsam el. Egyszerűen nem lehet a területre rámenni. Ugyanúgy az úton 
sem lehet közlekedni.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Én erre nem tudok mit mondani. 
 
Ispán Ferenc: Az biztos, hogy egy darab raklap sincs már ott.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Megvárjuk a jövő hetet és készítünk fényképeket. 2019. 
december 31.-ig kell teljesítenie a megállapodásban foglaltakat.  
 
Ispán Ferenc: Erre is ki szerettem volna térni, hogy magának ennek a területnek hogyan fogjak 
neki. Még ha bérmunkával megbízok valakit, az sem fogja tudni megcsinálni ilyen sárban. Ha az 
idő ilyen marad, nem tudok vele mit kezdeni.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Van egy határozat és egy megállapodás, amit be kell 
tartani. Szakmailag vagyok annyira hiú, hogy nem szeretek magamból hülyét csinálni. Ha aláírok 
egy megállapodást, amiben megegyezünk bizonyos dolgokban és utána meg elkezdünk 
gondolkozni, hogy ez így nem jó meg nem lehet teljesíteni, ilyenkor az a rossz érzés fog el, hogy a 
másik fél részéről nem is volt szándék a megállapodás betartására. 
 
Ispán Ferenc: Én ehhez nem így állok hozzá. Nekem nem az a célom, hogy ne tartsam be a 
megállapodást, nekem az a célom, hogy normális körülmények között tegyük azt. El kell indítani 
az eljárást és lesz ami lesz. 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ha nem tartja be a határidőt az lesz.  
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Ispán Ferenc: Nem tudok mit csinálni. Ha ezt a békát nem tudjátok lenyelni, hogy ehhez kell 
még egy kis idő még eltakarítom, akkor sajnálom. 
 
Kiss Kálmán Zoltán: Ez nem béka. Hanem van egy határozat meg vannak határidők.  
 
Ispán Ferenc: A határozat az egy leírt olyan szövegezés, amiben vállaltam a helyreállítást. 
 
Kiss Kálmán Zoltán: Igen.  
 
Ispán Ferenc: Ha a testület úgy dönt, hogy elindítják az eljárást, akkor elindítják. Állok elébe. Én 
nem zárkózom el az ellen, hogy visszaállítsam az eredeti állapotot, de azért azt ne várjuk el, hogy 
sárban ott dagonyázzak.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Meg fogom nézni, hogy mikor írtuk alá a megállapodást. 
 
Ispán Ferenc: Azóta folyamatosan esett az eső. Vagy fagy van. 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Nem mindig esett az eső. Most az utóbbi napokban 
valóban, de előtte lett volna lehetősége elkezdeni a helyreállítást.  
 
Ispán Ferenc: Ha az a célja a testületnek, hogy rajtam élezzék a fogukat hát legyen.  
 
Kiss Kálmán Zoltán: Ez nem így van. 
 
Ispán Ferenc: De én úgy veszem észre, hogy így van. Én azt mondtam, hogy megcsinálom csak 
sajnos az idő nem engedi.  
 
Kiss Kálmán Zoltán: Feri már szeptember óta mondod. Nem? 
 
Ispán Ferenc: Nem. 
 
Kiss Kálmán Zoltán: Megállapodunk valamiben és te mindig találsz valami kibúvót. Csak 
szóforgatás amit csinálsz. 
 
Ispán Ferenc: Aki nap mint nap arra jár és annak idején látta, hogy mi volt ott és most mi van 
ott az tudja mi a különbség a kettő között. Aki azt sem tudja, hogy melyik pince hányas számú és 
csak akkor megy oda, ha valaki felhívja rá a figyelmét, mert hogy ott van valami, akkor az inkább 
maradjon csendben.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Rám gondolt? 
 
Ispán Ferenc: Nem, az aki a távolból nézi a dolgokat.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Az a helyzet, hogy más esetben, ha kint lett volna a helyszínen 
az építéshatósági osztályvezető, akkor már rég ment volna a bírság. Az sem ment, rád való 
tekintettel. Ne élezzük ki ezt arra, hogy ez ellened szól.   
 
Ispán Ferenc: Én vállalom, hogy eltakarítok mindent, csak idő kell hozzá. Azt ne akarjátok, hogy 
sárba totyogjak ott. Mert azt biztosan nem fogom. Így is mindennap gumicsizmába járok le oda.  
 
Kiss Kálmán Zoltán: Született egy megállapodás, amit végre kell hajtani.  
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Ispán Ferenc: Ha neked is közbe jönne egy időjárási probléma, akkor te sem tudnál megfelelni a 
megállapodásnak.  
 
Kiss Kálmán Zoltán: Akkor végre lehet hajtatni mással. Attól még meg kell oldani a problémát, 
mert különben meg fognak büntetni.   
  
Ispán Ferenc: Bolhából csinálunk elefántot.  
 
Kiss Kálmán Zoltán: Nem. Született egy megállapodás. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Hoztunk egy határozatot és a határozat melléklete a 
megállapodás. Volt egy rendkívüli testületi ülésünk ahol a testület döntött erről. Aljegyző asszony 
elkészítette a megállapodást. Én előbbi határidőt kértem, de te azt kérted, hogy legyen 2019. 
december 31.  
 
Ispán Ferenc: Igen én kértem. Tessék, elindítani az eljárást állok elébe. Úgyis vissza lesz állítva az 
eredeti állapot. Nem érdekel a bírság, amit kiszabnak. 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Nem bírság lesz a jogkövetkezmény, hanem az, hogy az 
összes ezzel kapcsolatos költség: a bírósági eljárás költségét, földmérő költségét önnek kell majd 
kifizetnie. 
 
Ispán Ferenc: Van ilyen. Azt mondtam, hogy meg fogom csinálni.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Én pedig nem szeretem azt a helyzetet, amikor valaki nem 
tartja be a megállapodást. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Köszönöm szépen.  
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 

K.m.f. 

 

 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 


