Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május hó 24. napján
tartott üléséről.
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Forgács Ákos alpolgármester, Szandai Attila
Berkes Andor képviselők
HIVATALBÓL JELEN VAN: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
Juhászné Gajzinger Ágnes 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 3 fő van jelen (Forgács Ákos
alpolgármester jelezte, hogy késni fog az ülésről.) és megnyitja azt. Megkérdezi, hogy a napirendre
vonatkozóan van-e vélemény, javaslat.
A napirendre vonatkozóan javasolja a „Előterjesztés a házi gyermekorvosi ellátással kapcsolatos
döntések meghozatalára ” című napirendi pont felvételét, amit utolsó napirendi pontként
tárgyalnak meg, melyet a Képviselő- testület 3 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester javasolja továbbá, „Előterjesztés településkép védelmi rendelet megalkotására”
című napirendi pont levételét, melyet a Képviselő- testület 3 igen szavazattal elfogadott.
A napirendre vonatkozóan javasolja továbbá, hogy az 1. napirendi pontot 4 napirendi pontként
tárgyalják meg, melyet a Képviselő- testület 3 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a
Képviselő- testület 3 igen szavazattal elfogadott.
N A P I R E N D:
1.)

Előterjesztés 2017. évi közbeszerzések statisztikai összegzésének elfogadására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

2.)

Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata
feladatainak 2017. évi ellátásáról
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

3.)

Előterjesztés a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége valamint a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Balassagyarmati
Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság
beszámolóinak
jóváhagyására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

4.)

Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

5.)

Előterjesztés a „KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása,
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” tárgyú pályázat benyújtására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester
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6.)

Előterjesztés a házi gyermekorvosi ellátással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

Napirendek
1.)

Előterjesztés 2017. évi közbeszerzések statisztikai összegzésének elfogadására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

Bernáth Kornélia polgármester: Patvarc Község Önkormányzata a 2017. évre vonatkozóan nem
folytatott le közbeszerzési eljárást, ennek értelmében a Képviselő-testületnek nemleges
tartalommal szükséges elfogadni az éves statisztikai összegezést.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2018. (V.24.) határozata
a 2017. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról
1.

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi
közbeszerzéseinek statisztikai összegezését nemleges tartalommal fogadja el.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester

2.)

Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak 2017. évi ellátásáról
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

Bernáth Kornélia polgármester: Az előterjesztésben szerepelnek fontos adatok arra
vonatkozóan, hogy az önkormányzat milyen támogatásokat biztosított a szociális keretből. A
2017. évben érvényes támogatási formák közül ki kell emelnünk a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményt, a gyermekek szünidei gyermekétkeztetését, a rendkívüli települési támogatást, a
tanévkezdési támogatást illetve a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjat,
melyek a gyermekes családok támogatását szolgálják. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményhez pénzbeli támogatás is kapcsolódik, egy évben két alkalommal – augusztusban és
decemberben – erre az összes kifizetett támogatás 342.500,- forint volt a beszámolási időszakban.
Patvarc Község Önkormányzata 2017. évben a négy oktatási szünet időszakában összesen 10
főnek 295.260.- forint összegben biztosított ételt azon hátrányos/halmozottan hátrányos
gyermekek számára, akik azt igényelték. Lakhatási támogatást 2017-ban 14 család kapott 222.000
forint összegben. A támogatást a kérelmező által meghatározott szolgáltatóhoz utaltuk, a
lakhatással kapcsolatos kiadások enyhítésére. Évente egy alakalommal, a patvarci bejelentett
lakóhellyel rendelkező, általános és középfokú iskolai tanulmányokat folytató személyek egyszeri
támogatásban részesülnek – beiskolázási támogatás címén -, melynek kifizetésére minden év
szeptember 15. napjáig kerül sor. 2017. évben beiskolázási támogatásban 36 fő általános és
középiskolás gyermek részesült. Összegszerűen 570.000,- forintot fizetett ki az önkormányzat
ezen a jogcímen. Patvarc községben 2017-ben 14 hallgató részesült ösztöndíjban (Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj). Az önkormányzat erre a célra 570.000,forintot fordított. Sajnos a szociális juttatásokra biztosított összeg évről évre kevesebb.
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A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2018. (V.24.) határozata
az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2017. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
1./

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak
alapján az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

2./

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg.
Határidő:
Felelős:

3./

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a gyermekeket és az
ifjúságot érintő rendeletalkotást, rendelet-felülvizsgálatot és módosításokat megelőzően
folytasson egyeztetést azokkal a civil szervezetekkel, amelyek az adott korosztály
társadalmi körülményeivel érintettek.
Határidő:
Felelős:

4.)

2018. június 05.
dr. Varga Andrea jegyző

folyamatos
Bernáth Kornélia polgármester
dr. Varga Andrea jegyző

Előterjesztés a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége valamint a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóinak
jóváhagyására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

Bernáth Kornélia polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület
tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 1 határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2018. (V.24.) határozata
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége 2017. évi beszámolójának jóváhagyásáról
Patvarc
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Nógrád
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2017.
évi beszámolóját a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2 határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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31/2018. (V.24.) határozata
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi beszámolójának jóváhagyásáról
Patvarc
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Nógrád
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2017.
évi beszámolóját a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
4.)

Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata
végrehajtásáról
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

2017.

évi

költségvetésének

Bernáth Kornélia polgármester köszönti Juhászné Gajzinger Ágnes pénzügyi osztályvezetőt.
Megkérdezi kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az anyaghoz?
Juhászné Gajzinger Ágnes pénzügyi osztályvezető: Köszönöm nem, de ha van kérdés, szívesen
válaszolok.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
7/2018. (V.26.) önkormányzati rendelete
Patvarc Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásának elfogadásáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Megérkezett Forgács Ákos alpolgármester.
5.)

Előterjesztés a „KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” tárgyú pályázat benyújtására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

Bernáth Kornélia polgármester: A pályázatot Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc települések
konzorciumi együttműködése mellett kívánjuk benyújtani. A három település lakosságszáma és az
elszámolható költségekre vonatkozó korlátok miatt nagyságrendileg 10 millió Ft támogatás
igényelhető reálisan. Ezen összegből elkészül a három település közös klímastratégiája, valamint
tanulmányi verseny, rajz és fotópályázat megrendezésére, szemléletformáló workshopok,
rendezvények, óvodai foglalkozások megtartására, kiadványok készítésére, valamint
médiakampány megszervezésére nyílik lehetőség. 100%-os támogatású. Az óvodai
rendezvényekhez szeretnénk támogatást nyújtani.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2018. (V.24.) határozata
a „KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő
szemléletformálás” tárgyú pályázat benyújtásáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a „KEHOP1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő
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szemléletformálás” tárgyú pályázati felhívásra, 100%-os támogatottsággal, konzorciumi
formában pályázat kerüljön benyújtásra.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester
6.)

Előterjesztés a házi gyermekorvosi ellátással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

Bernáth Kornélia polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület
tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 1 határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2018. (V.24.) határozata
a házi gyermekorvosi feladatok ellátása tárgyában Balassagyarmat Város
Önkormányzatával és Dr. Szalkai Julianna gyermekorvossal megkötött megállapodás
megszüntetésről
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Balassagyarmat
és Patvarc települések önkormányzatai, valamint Dr. Szalkai Julianna között, az
önkormányzatok egészségügyi alapellátási kötelezettségei körében kötelezően
biztosítandó házi gyermekorvosi feladatatok ellátásával kapcsolatban megkötött
együttműködési megállapodás - az új háziorvos működésének megkezdésével, de
legkorábban 2018. július 31. napjával történő - megszüntetését.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket
megtegye.
Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2 határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2018. (V.24.) határozata
a házi gyermekorvosi feladatok ellátása tárgyában Balassagyarmat Város
Önkormányzatával és Dr. Bevelagva Gabriela gyermekorvossal megkötendő
megállapodásról
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Dr.
Bevelagva Gabriela (született: Petrozsény, Románia, 1978. 08. 24.; anyja neve: Grozav
Eugenia; ÁEEK működési nyilvántartási igazolvány száma: O/038893/17), a
balassagyarmati 1. számú házi gyermekorvosi körzet feladatait ellátó vállalkozó háziorvos
- a szükséges hatósági eljárások lezárásával, de legkorábban 2018. augusztus 1. napjától -5-

ellátja Patvarc Község Önkormányzata esetében is a kötelező egészségügyi alapellátási
feladatokat a település gyermekkorú lakossága számára.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges a háromoldalú
megállapodás megkötéséhez szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2018. július 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester

A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést.
K.m.f.

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
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