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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
13. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember hó 27. 
napján tartott üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Forgács Ákos alpolgármester, Szandai Attila 

Berkes Andor 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 4 fő van jelen és megnyitja azt. 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
A napirendre vonatkozóan javasolja az „Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében a „Falu- 
és tanyagondnoki szolgálat támogatása” tárgyú, MFP-TFB/2019. kódszámú pályázat 
benyújtására” című napirendi pont felvételét, amit 8. napirendi pontként tárgyalnak meg, melyet a 
Képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a 
Képviselő- testület 4 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 401/13-401/18 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évről szóló 
beszámolójának elfogadására és a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének 
véleményezésére  
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
4.) Előterjesztés a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer és a Balassagyarmati 

Regionális Szennyvízrendszer 2020-2034 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervére 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
5.) Előterjesztés a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

pályázat kiírására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
6.) Előterjesztés A Patvarci Községháza energetikai korszerűsítése című pályázathoz 

kapcsolódó önerő biztosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
7.) Előterjesztés közösségi színtér termének elnevezésére 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
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8.) Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat 
támogatása” tárgyú, MFP-TFB/2019. kódszámú pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
9.) Előterjesztés „PATVARC TELEPÜLÉSÉRT” elismerő oklevél adományozására (zárt) 

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. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

9/2019. (IX.29.) 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 401/13-401/18 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére 
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 

41/2019.(IX.27.) határozata 
a Patvarc 401/13 – 401/18 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patvarc, 401/13 – 401/18 hrsz-ú, 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat -a megtekintett állapotban- pályázati eljárás 
keretében, lakóház építése céljára az alábbi feltételekkel idegeníti el: 

 

a) az ingatlanokat a szerződés keltétől számított 3 évi időtartamra szóló beépítési 
kötelezettség terheli, melynek határideje indokolt esetben, legfeljebb egy 
alkalommal, további 3 évvel meghosszabbítható. 

b) az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a beépítési kötelezettség 
biztosítására elidegenítési tilalmat és eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot 
kell kikötni és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni, 

c) az ingatlanok induló vételára 500.000.-Ft/ingatlan, 
d) licit lépcső: 10.000.-Ft/ingatlan,  
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e) a vételárat egy összegben, legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásáig kell 
megfizetni, ennek megtörténtét a szerződés aláírásakor igazolni szükséges, 

f) a pályázat elbírálása során – azonos vételár esetén - előnyben részesülnek a fiatal 
házasok, illetve élettársak, ezek között pedig a gyermekkel rendelkező pályázók. 

g) az ingatlanok közműbekötésekkel nem rendelkeznek, a közművek kiépítése a 
vevők feladata és költsége, 

h) az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőket terheli. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az értékesítésre vonatkozó pályázati eljárásnak az 

önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 9/2013.(V.30.) 
rendeletében foglaltak szerinti kiírásra. 
 

3. Eredményes pályázat esetére a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződések megkötésére. 

 
Határidő: a pályázat meghirdetésére 2019. október 10. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évről szóló 

beszámolójának elfogadására és a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó 
munkatervének véleményezésére  
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 

42/2019.(IX.27.) határozata 
a Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évről szóló beszámolójának 

 jóváhagyásáról 
 

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi Óvoda 
2018/2019. nevelési évről szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező tartalommal 
jóváhagyja. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.  

 
Határidő: 2019. október 15. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

43/2019.(IX.27.) határozata 
a Központi Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének  

véleményezéséről 
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1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi Óvoda 

(OM 200635) 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét a határozat mellékletében 
foglalt tartalommal megismerte és az abban foglaltakkal egyetért. 

 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.  
 
 
Határidő: 2019. október 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea 
 
4.) Előterjesztés a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer és a 

Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszer 2020-2034 évekre vonatkozó 
gördülő fejlesztési tervére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: A gördülő fejlesztési tervet 2019. szeptember 30-ig kell 
elfogadni. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan alapvető 
információkkal, melyek nélkülözhetetlenek lennének egy megalapozott tervezési folyamathoz, - 
hiszen nem mi üzemeltetjük azt-, szakembereink sincsenek erre, így a gördülő fejlesztési terv 
műszaki tartalmának megfelelőségét, indokoltságát nem tudjuk megítélni. Így a terveket a DMRV 
Zrt. készíti el és nyújtja be jóváhagyásra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Fontos megemlíteni, hogy álláspontunk szerint 
önkormányzatunk csak a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján őt illető bérleti díj, illetőleg az 
esetleges pályázati források erejéig tud kötelezettséget vállalni a közműves vízellátás rendszerének 
felújítását, pótlását, illetőleg a tervezett beruházásokat illetően.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

44/2019.(IX.27.) határozata 
a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer és a Balassagyarmati Regionális 

Szennyvízrendszer 2020-2034 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervről 
 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrádi Regionális 

Vízellátó Rendszernek és a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszernek a Patvarc 
Község Önkormányzatának tulajdonában álló részére a gördülő fejlesztési tervről az alábbi 
döntést hozza:  
 
A Képviselő-testület megbízza a szolgáltatást végző DMRV Zrt-t, hogy Patvarc Község 
Önkormányzata nevében készítse el és nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz a 2020-2034. évekre vonatkozó beruházási terveket a Nyugat-
Nógrádi Regionális Vízellátó rendszerre vonatkozóan, az alábbi feltételekkel:  
Az önkormányzat csak a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján őt megillető bérleti díj, 
illetőleg az esetleges pályázati források erejéig vállal kötelezettséget a közműves vízellátási 
rendszer beruházásait illetően. A szolgáltató által elkészítendő felújítási és pótlási tervnél a 
feladatok forrásának meghatározásánál a bérleti díj terhére betervezett munkákat kell 
figyelembe venni. 



 - 5 -

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban 
szükségessé váló egyéb intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: 2019. szeptember 30. 

 
 
5.) Előterjesztés a 2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

pályázat kiírására 
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, 
azzal a kiegészítéssel, hogy a c) pontban: Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a szociális 
előirányzaton belül 300.000.- Ft-ot biztosít Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

45/2019.(IX.27.) határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról 

 
 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

a) csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási 
tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 
2020. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, 

 
b) az ösztöndíj odaítélésére – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

együttműködésében - az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott általános 
pályázati feltételek figyelembe vételével - pályázatot ír ki, 

 
c) a fenti célra az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a szociális előirányzaton 

belül 300.000.- Ft-ot biztosít.  
 
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő:  2019. október 2. (a pályázathoz való csatlakozás) 
  2019. december 6. (a pályázat elbírálása) 
Felelős  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 
 
6.) Előterjesztés A Patvarci Községháza energetikai korszerűsítése című pályázathoz 

kapcsolódó önerő biztosítására 
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 határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

46/2019.(IX.27.) határozata 
A Patvarci Községháza energetikai korszerűsítése című pályázathoz kapcsolódó önerő 

biztosításáról 
 

1. Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testülete A Patvarci Községháza energetikai 
korszerűsítése című, a TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00082 azonosító számú projekt 
megvalósításához bruttó 136.500,- Ft önerőt biztosít az alábbi tartalommal: 
 
• A projekt címe: A Patvarci Községháza energetikai korszerűsítése 
• A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma: 2668 Patvarc, 

Gyarmati utca 46.; 43 hrsz. 
• A felhívás száma: TOP-3.2.1-15 
• A projekt összes költsége: 28.159.609 Ft 
• A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 28.023.109 Ft 
• A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege és 

forrásai: bruttó 136.500,- Ft, saját forrás 
• A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege: 28.023.109 Ft 

 
2. Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén 

az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 

 
 

7.) Előterjesztés közösségi színtér termének elnevezésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester: Miután kiküldésre került az anyag találkoztam egy 
közművelődési szakértő hölggyel, aki azt mondta, hogy nem feltétlenül jó döntés, ha csak a 
termet nevezzük el. Az javasolta, hogy ne magát a termet nevezzük el id. Arató Jánosról, hanem 
az egész épületet. Annak nem látom értelmét, hogy most elnevezzük a termet és egy vagy két év 
múlva pedig el kell nevezni az épületet. 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Nem kell elnevezni az épületet ilyen kötelezettsége nincs 
az önkormányzatnak.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: A közösségi szintérnek mindenféleképpen kell nevet adni.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Itt most az a kérdés, hogy a Képviselő-testület akar-e más 
termet vagy más részét az épületnek másképp elnevezni, mint id. Arató János, mert ha nem, 
akkor elnevezhetjük az egész épületet id. Arató Jánosról.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Szeretném megkérdezni a Képviselő-testület tagjait, hogy nekik 
mi a véleményük erről? 
 



 - 7 -

Forgács Ákos: Nekem az a véleményem, hogy nevezzük el az egész épületet. Nekem ettől 
függetlenül lenne egy felvetésem ugye id. Arató János katolikus volt.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Tudom, de itt egy katolikus iskola volt.  
 
Forgács Ákos: Így van, de gyakorlatilag a település fele az evangélikus és nekem az az aggályom, 
hogy ezt ők sérelmezni fogják.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Igen, de én ezt már számításba vettem. Ha emlékeztek az épület 
átadásakor nem véletlenül kezdtem úgy a beszédemet, hogy ez katolikus iskola volt, de 
megemlítésre került az evangélikus iskola is. Pontosan azért, mert két felekezet van a településen. 
Már akkor gondoltam erre, hogy ne támadjanak ezzel kapcsolatosan, ezért építtettem fel így a 
beszédemet.  
 
Forgács Ákos: A településen két meghatározó ember volt az egyik id. Arató János a másik Réti 
Zoltán bácsi. Ők mindig is patvarci kötődésűek voltak. Tisztelték őket a faluban. De annak nincs 
értelme, hogy elnevezzük a termet utána meg az épületet.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Én nem ragaszkodom ahhoz, hogy mindenáron elnevezzük a 
termet vagy az épületet ez csak egy felvetés volt a részemről. Közösen döntsünk róla.  
 
Forgács Ákos: id. Arató János rengeteg gyermeket tanított, nem nagyon tudok olyan embert 
mondani, aki ne kedvelte volna őt. Én támogatom, hogy az egész épület róla legyen elnevezve. 
 
Szandai Attila: Én is támogatom, mert így fogják emlegetni az emberek az épületet. 
 
Forgács Ákos: Én pedig majd próbálom meggyőzni az evangélikusokat, hogy az evangélikus ház 
is kapjon egy nevet.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Ez jó gondolat, mert abban az épületben szintén iskola 
működött egykor. Javaslom a határozat módosítását: A határozat címe: a közösségi színtér 
épületének elnevezéséről, az 1) bekezdés szövege pedig a következő legyen: Patvarc Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2668 Patvarc, Gyarmati út 48. szám alatt található 
közösségi színtér épületét id. Arató János közösségi ház nevezi el. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, a 
módosítással együtt, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
47/2019.(IX.27.) határozata 

a közösségi színtér épületének elnevezéséről 
 

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2668 Patvarc, Gyarmati út 48. 
szám alatt található közösségi színtér épületét id. Arató János közösségi ház nevezi el. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésből adódó szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: 2019. december 31. 
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8.) Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében a „Falu- és tanyagondnoki 
szolgálat támogatása” tárgyú, MFP-TFB/2019. kódszámú pályázat 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 
48/2019.(IX.27.) határozata 

a Magyar Falu Program keretében a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” 
tárgyú, MFP-TFB/2019. kódszámú pályázat benyújtásáról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu 

Program keretében a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” tárgyú, MFP-
TFB/2019. kódszámú pályázati felhívásra, 100%-os támogatottsággal. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt pályázat benyújtásával, az ahhoz kapcsolódó 

pályázatírói, bonyolítói tevékenységgel a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságot (cgj.: 12 09 009526; székhely: 2687 Bercel, Béke út 1.) 
bízza meg. 
 

3. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben az 1. 
pont szerinti pályázat kedvező elbírálásban részesül, úgy az Alaptörvény 32. cikk (l) 
bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 60.} (4) 
bekezdésében és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000.(1.7.) SzCsM rendelet 39.; (1)-(3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Falugondnoki Szolgálatot működtet 2020. 
január 1. napjától kezdődően. A Falugondnoki Szolgálat működésének részletes feltételeit 
külön rendeletben állapítja meg. 
 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
 

Határidő: pályázat benyújtására: kiírás szerint 
     Falugondnoki Szolgálat működtetésére: értelemszerűen 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 

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


