Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október hó 12. napján
testületi ülés keretében tartott közmeghallgatásáról.
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Forgács Ákos alpolgármester, Szandai Attila,
Berkes Andor képviselők
HIVATALBÓL JELEN VAN: dr. Varga Andrea jegyző
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető
Mega György osztályvezető
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.
N A P I R E N D:
A közmeghallgatás témája:
Patvarc Község Önkormányzata működésével és tevékenységével kapcsolatos, illetve a település
egészét érintő vélemények, javaslatok megfogalmazása a lakosság részéről a polgármester és a
képviselő-testület felé.
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 biztosítottak arra is, hogy aki személyesen nem tud részt
venni az ülésen kérdéseit írásban 2016. október hó 11. napján 16,00 óráig juttassák el Patvarc
Község Önkormányzatához (2668 Patvarc Gyarmati utca 48.).
A közmeghallgatás meghívója a Patvarc Község Önkormányzata hirdetőtábláján 2016. 09. 23-án,
kifüggesztésre került. A hirdetményben megjelölt időpontig egyetlen egy kérdés, vélemény sem
érkezett a testülethez.
Rácz János: A településen jár egy kenyeres kocsi. A lakosok többsége a kocsiról tudja
megvásárolni a szükséges kenyeret és pékárut. Sajnos az utóbbi időben hol jár, hol nem. Ez
problémát okoz, hiszen nem mindenki tud bemenni Balassagyarmatra vásárolni.
Bernáth Kornélia polgármester: Engem egy pár hete telefonon tájékoztatattak a kenyeres cégtől,
hogy a sofőrjük felmondott és ezért nem tudnak szállítani kenyeret, pékárut a településre. A sofőr
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az utolsó napján erről tájékoztatta a nála vásárló lakosokat is. Már keresik az új sofőrt, és amint
tudják, folytatják a szállítást a megszokott módon. Tudomásom szerint ez meg is oldódott.
Rácz János: Nincs valami állandó lehetőség erre a problémára?
Bernáth Kornélia polgármester: A kereskedelmi tevékenységet folytató cégeket nem lehet
kényszeríteni semmire. A településen volt egy bolt, ami megszűnt. Balassagyarmat nagyon közel
van, aki csak teheti, bemegy és bevásárol. Természetesen vannak olyanok, akik nem tudják ezt
megoldani. Abban tudok segíteni, hogy felveszem a kapcsolatot a Balassagyarmaton található
pékségekkel és érdeklődök, hogy van-e kapacitásuk szállításra.
Forgács Ákos alpolgármester: Biztos, hogy egy vállalkozó csak abban az esetben fog tudni
eljönni árulni, ha neki ez gazdaságilag megéri.
Bernáth Kornélia polgármester: Szeretném tisztázni, hogy a jelenlegi probléma nem
önkormányzati feladat. Szívesen felkeresem a potenciális pékségeket, de csak közvetítő szerepet
tudok vállalni mást nem tudok garantálni.
Rácz János: Köszönöm szépen
Bernáth Kornélia polgármester: Amint kapok visszajelzést az üggyel kapcsolatban, arról
tájékoztatom az érintetteket.
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést.
K.m.f.

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
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