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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus hó 22. 
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 
   Gramantik Eszter jegyzőkönyvvezető 

 
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. 

 
N A P I R E N D:  
 
1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2015.(II.26.) 

számú pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

2.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló 19/2013.(XI.07.) számú 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

3.) Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 
Napirendek 
 
 
1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

3/2015.(II.26.) számú pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Szükségessé vált a rendelet felülvizsgálata. Átvezetésre kerültek 
a jogszabályi változások. A módosítás érinti a tanévkezdési támogatást, a köztemetést és az 
időskorúak évi egyszeri támogatását. A tanévkezdési támogatás vonatkozásában az alábbi 
módosítást kezdeményezem: az önkormányzat a patvarci lakóhellyel rendelkező és ténylegesen, 
életvitelszerűen itt is tartózkodó, alap- és középiskolai tanulmányaikat a nappali tanítási 
munkarend szerint folytató tanulók – kivétel az OKJ-s képzésben részt vevők - részére, akiknek 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
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legkisebb összegének 500 %-át, évente egy alkalommal tanévkezdési támogatás biztosít, amelynek 
személyenkénti azonos összege az adott évben az erre a célra rendelkezésre álló keretösszeg és az 
igényjogosultak számának figyelembevételével kerül meghatározásra.   A köztemetés tekintetében 
is próbáltuk a jogszabályi változásokat figyelembe venni. Nem igazán jellemző a településen a 
köztemetés, pályafutásom során most először fordult elő Majoros Lászlónak volt.  
 
Szandai Attila: A köztemetés kapcsán minden rendben volt? 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Igen. Nem volt semmi gond, rendben lezajlott. Amikor Majoros 
László elhunyt, akkor élettársa Szőrös Teréz megkeresett, hogy segítsek neki a temetéssel 
kapcsolatban, mivel nincs anyagi fedezete rá. Köztemetés jöhetett szóba. Kértem az illetékes 
osztályt, hogy intézkedjen az ügy kapcsán.  Visszatérve a rendelet módosításhoz a köztemetés 
kapcsán a minimálbér, a garantált bérminimum emelkedése miatt a családok jövedelme jelentősen 
megváltozott. Emiatt szükségessé vált a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alóli 
felmentés szabályainak felülvizsgálata. A mentesülés lehet 25 %-ban, ha családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 
%-át, illetve 50 %-ban mentesül, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át. Majoros Lászlónál is úgy 
működött, hogy amikor Szőrös Teréz kérte a köztemetést, az akkor hatályos rendeletünk alapján 
25%-ot elengedtük.  Köztemetés esetén a legolcsóbb temetést kell alkalmazni, ami 
Balassagyarmaton bruttó 104 ezer Ft, ebbe nincs benne, amit a papnak kell fizetni, meg a sírhely. 
Minden más igen: a hamvasztás, az urna, a temetés lebonyolítása és a halott elszállítása.  
 
Szandai Attila: Most, hogy megvolt az első köztemetés lehet, hogy mások is igénybe akarják 
majd venni. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Igen, én is ettől tartottam, hogy meglesz az első köztemetés és 
utána mindenki igényelni fogja.  Majoros László után nem sokkal hunyt el Berki Nándor. A 
hozzátartozók egyből jöttek, hogy köztemetést szeretnének. Mondtam, hogy ez nem így működik! 
Hiszen tudom, hogy van rá anyagi fedezetük, hogy eltemessék. Így ez kezelve volt. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

9/2018. (VIII.24.) önkormányzati rendelete 
a 3/2015.(II.26.) számú pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

2.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló 
19/2013.(XI.07.) számú önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: A rendelet módosítása annak kapcsán vetődött fel, hogy régen 
abban egyeztünk meg, hogy aki Patvarcon tud és lehetősége van arra, hogy felsőoktatási 
intézményben tanuljon azokat a fiatalokat az önkormányzat is támogassa. Tavaly sajnos egy 
kérelmet el kellett utasítanunk, mert nem fértek bele az értékhatárba. A minimálbér, a garantált 
bérminimum folyamatos emelkedése miatt a családok jövedelme megváltozott. Ezért javaslom, 
hogy emeljük meg az értékhatárt 450%-ról 600%-ra. 
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A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

10/2018. (VIII.24.) önkormányzati rendelete 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló 

19/2013.(XI.07.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

3.) Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtására 
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 határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
38/2018. (VIII.22.) határozata 

a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 

 

1.) Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 9. Helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatásai alapján támogatási igényt nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra. 

2.)A Képviselő-testület vállalja, hogy az önerőt - 1000 Ft/erdei m3+áfa -, valamint a tüzelőanyag 
szállításából származó költségeket a 2018. évi költségvetésében biztosítja. 

3.)A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást 
nem kér. 

4.)A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: 2018. augusztus 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
Napirendek után 
 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Tájékoztatni szeretném a Képviselő-testületet, hogy 
folyamatban van az igénylőlapok bekérése a téli rezsicsökkentés támogatásával kapcsolatban. 
Vannak felmerülő kérdések, amikre nem igazán tudunk egyértelmű választ adni. Például: eddig 
nem volt bevezetve a gáz az ingatlanba, de idő közben megtörtént a bekötés ebben az esetben 
igényelheti a támogatást vagy sem.  Az igénylőlapokat mi csak összegyűjtjük, az ellenőrzés nem 
nálunk történik. Kíváncsi vagyok, hogyan gondolták a megvalósítást, hiszen a szociális tűzifa 
osztásánál is gond van az emberekkel. Minden évben vannak olyanok, akik akadékoskodnak a 
mennyiségnél. 
 



 - 4 -

Egy másik ügy: Moór Mátyás jelezte nekem, hogy a településkép védelméről szóló rendelet 
kapcsán ismételten határidő hosszabbítást kell kezdeményeztünk, mivel a végső, jóváhagyás előtt 
lakossági fórumot szükséges tartani. Ezt 2018. szeptember 12.-én 18 órára tudjuk összehívni. 
 
A Tölgyfa utcában vannak magántulajdonban lévő telkek. Ezek a telkek 2002-ben lettek eladva. A 
telkeken nagyon magas topolyfák állnak. Az elmúlt időszakban elég sok vihar volt. A legutóbbi 
vihar következtében 6-8 fa kidőlt. Az volt a szerencse, hogy a telkeken belül dőltek ki. Az utcában 
lévő lakosok közül először Rózsavölgyi Istvánné majd Aradi Károly bejelentést tettek azzal 
kapcsolatban, hogy ők úgy gondolják, veszélyeztetve van az ingatlanuk, mivel, a szóban forgó fák 
nagyon rossz állapotban vannak. Azt kell tudni, hogy amikor Rózsavölgyi Istvánné megtette a 
bejelentést, a kérelmét bevittük a hivatalba. Kivizsgálásra került az ügy. Született egy végzés, 
aminek az volt a lényege, hogy mivel magántulajdonban vannak azok az ingatlanok, amelyeken a 
topolyfák állnak így az önkormányzat nem tud semmit tenni. Sajnos ez a válasz a lakókat nem 
nyugtatja meg, bevallom engem sem. A lakók megoldást szeretnének a problémára. Én értem, 
hogy mi nem intézkedhetünk, de azt megtehetjük, hogy felhívjuk a telek tulajdonosok figyelmét 
azzal kapcsolatosan, hogy lakossági észrevételek érkeztek az önkormányzathoz. A szélsőséges 
időjárás miatt a fák veszélyesek. Én ezt megtettem, levélben megkerestem a tulajdonosokat és 
tájékoztattam őket a problémáról. Amit tudok megteszek, mert ha ténylegesen baj történik, akkor 
a lakók engem fognak hibáztatni, hogy hiába tettek bejelentést nem történt érdemleges intézkedés 
az ügy kapcsán. Azt szeretném, ha az önkormányzat le lenne fedve.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Az önkormányzatnak nincsen jogköre arra, hogy 
kötelezze a tulajdonosokat a fa kivágására. Ezen kívül felhívtuk a figyelmüket arra, hogy a fák 
veszélyesek, mást nem tudunk tenni.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Én tájékoztatni szerettem volna a Képviselő-testületet a 
helyzetről. Tudom, hogy nem tudunk mit tenni. Én azt kérném aljegyző asszonytól, hogy járjon 
utána, jogilag hátha talál valamilyen megoldást az ügy kapcsán.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Balassagyarmaton hasonló ügyben kértek jegyzői 
segítséget. Elkezdtem, utána járni, hogy csak és kifejezetten közterületen álló fára korlátozható a 
jegyzői hatáskör vagy van valami olyan bírósági határozat vagy bármi egyéb, amivel azt lehetne 
mondani, hogy nem csak és kizárólag a közterületen álló fára, hanem a fára vonatkozik a jegyzői 
hatáskör. Egyelőre még nem találtam ilyet. Keresem a megoldást, ha van.   
 
Forgács Ákos alpolgármester: Az nem lenne megoldás, ha a szomszédos ingatlantulajdonosok 
birtokvédelmi eljárást kérnének?  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Nem hiszem. Hogyha jogalapjában vitatott az ügy, akkor 
eleve is bírósági hatáskör. Régen volt pár ilyen ügyem és elég hosszadalmas eljárás volt. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Azért kértem, hogy járjunk utána teljes körűen az ügynek, mert 
ha ott történik valami -de ne történjen- akkor a lakók azt fogják mondani, hogy ők megmondták 
és hiába jelentették a polgármesternek nem tett semmit. Ezt akarom elkerülni.   
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
       polgármester             jegyző 


