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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július hó 30. napján 
tartott üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Forgács Ákos alpolgármester, Szandai Attila 

képviselő 
 
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, 4 főből 3 fő van jelen (Berkes Andor 
igazoltan van távol) és megnyitja azt. Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e 
vélemény, javaslat. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 3 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
 
N A P I R E N D:  
 
1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 

1/2019. (II.07) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
2.) 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 
 

3.) 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 

 
4.) Előterjesztés a GREEN-GOES Kft-vel kötött vállalkozási szerződés jóváhagyására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

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

Napirendek 
 

1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
1/2019. (II.07) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület 
tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
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A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
6/2019. (VIII.01.) önkormányzati rendelete 

Patvarc Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
1/2019. (II.07.) rendeletének módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
2.) 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: A rendelet módosítás célja, hogy jelentősebb anyagi 
tehervállalást tudjon gyakorolni az Önkormányzat. A következő támogatásokat érinti a módosítás: 
8 § kegyeleti támogatás: a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 700 %-ról 1000 %-ra javaslom 
emelni, továbbá az adható támogatás összegét 5000 Forinttal javaslom megemelni, így a kegyeleti 
támogatás mértéke 20.000.- Ft-ról 25.000.- Ft-ra emelkedne. 9. § az időkorúak egyszeri 
támogatás: a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 800 %-ról 1000 %-ra javaslom emelni. 10. § 
tanévkezdési támogatás 500 %-ról 1000 %-ra javaslom emelni, itt maradna a 10.000.- Ft. 12. § 
az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez nyújtott települési 
támogatás a.) havi jövedelme egyedül élő kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét 300%-ról 400 %-ra javaslom emelni; b.)  családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 250%-ról 300 %-ra javaslom emelni, 
az összeg maradna 6000.- Ft/hó összeg. 13. § lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez nyújtott települési támogatás összegét 2.000,- Ft/hó-ról 3.000,- Ft/hó-ra javaslom 
emelni, 13/B § a természetben nyújtott élelmiszer támogatás ezt év végén szoktuk adni, ha 
marad anyagi forrása az önkormányzatnak, elég pozitív a visszajelzés ezzel kapcsolatban. Ennél a 
támogatásnál az öregségi nyugdíjminimum 800 %-ról 1000 %-ra javaslom emelni. Megkérdezi a 
Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
7/2019. (VIII.01.) 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) 
 
 

3.) 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 ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület 
tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
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A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
8/2019. (VIII.01.) 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) 
 
 
4.) Előterjesztés a GREEN-GOES Kft-vel kötött vállalkozási szerződés jóváhagyására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester az Iskola utca útalap elkészítéséről szól a vállalkozási szerződés. 
A munkálatok elvégzésére 3 cégtől is kértünk árajánlatot a GREEN-GOES Kft ajánlata volt a 
legkedvezőbb, így vele kötöttük meg a szerződést. Én kértem a vállalkozót, hogy minél hamarabb 
kerüljön elvégzésre a feladat. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
35/2019.(VII.30.) határozata 

a GREEN-GOES Kft-vel kötött vállalkozási szerződés jóváhagyásáról 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patvarc, Iskola úti sárrázó és 
becsatlakozás építési munkáinak kivitelezésére a GREEN-GOES Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (székhely: 2030 Érd, Bádogos u. 57.; adószám: 11687696-2-13; stat. számjel: 
11687696-8130-113-13, képviselő: Szántó Csaba ügyvezető) kötött vállalkozói szerződést - a 
határozat melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja.  
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 

 
 

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

Bernáth Kornélia polgármester minden évben benyújtjuk a szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó igényünket. Javaslom, hogy idén is 
tegyük ezt meg. 

 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

36/2019.(VII.30.) határozata 
a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 
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1.) Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 1.9. pont alapján támogatási igényt nyújt 
be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásra. 

 
2.)A Képviselő-testület vállalja, hogy az önerőt - 1000 Ft/erdei m3+áfa -, valamint a tüzelőanyag 
szállításából származó költségeket a 2019. 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: 2019. augusztus 01. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 

 
 

A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 
 
 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
       polgármester             jegyző 


