Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. október 21. napján
17.30 órától tartott alakuló üléséről.
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Szandai Attila, Forgács Ákos és Ispán
Ferenc képviselők
HIVATALBÓL JELEN VAN: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
MEGHÍVOTTKÉNT JELEN VAN: Helyi Választási Bizottság tagjai
dr. Varga Andrea
Bernáth Kornélia polgármester köszönti Patvarc Község Önkormányzata Képviselőtestületének megválasztott tagjait, a Helyi Választási Bizottság tagjait, dr. Varga Andreát, a
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét és Tunyoginé dr. Gálik Ágnes
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét és a hivatal munkatársait.
Felkéri az alakuló ülés résztvevőit, hogy állva, közösen énekeljék el a Himnuszt.
A Himnusz eléneklése után megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 megválasztott tagjából 4 fő
jelen van, így az ülés határozatképes, (Kiss Kálmán Zoltán igazoltan van távol) a képviselőtestület ülését megnyitom.
Polgármester szavazásra bocsátja az ülés napirendjét, melyet a jelenlévők egyhangú 4 igen
szavazattal elfogadtak.
N A P I R E N D:
1.) Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2019. október 13-i választások
eredményéről
2.)

Képviselők eskütétele

3.)

Polgármester eskütétele

4.) Polgármesteri program ismertetése
5.) Előterjesztés Patvarc Község Polgármestere
megállapítására
Előterjesztő: Ispán Ferenc korelnök

illetményének

és

költségtérítésének

6.) Előterjesztés
Patvarc
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
„Vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző bizottsága” létrehozására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester
7.) Előterjesztés Patvarc Község alpolgármesterének megválasztására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester
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8.) Előterjesztés Patvarc Község társadalmi megbízatású alpolgármestere tiszteletdíjának és
költségtérítésének megállapítására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester
9.) Jegyző tájékoztatása a képviselők egyes kötelezettségeiről
Napirendek
1.) Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2019. október 13-i választások
eredményéről
Bernáth Kornélia polgármester: Felkérem a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy tartsa meg
tájékoztatóját az önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13-i választásáról,
ismertesse annak végleges eredményét.
Tóth Lajosné HVB elnök megtartja a tájékoztatóját. A Tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Bernáth Kornélia polgármester: Köszönöm a helyi választási bizottság elnökének tájékoztatását.
2.) Képviselők eskütétele
Bernáth Kornélia polgármester: Felkérem a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy a
megválasztott önkormányzati képviselőktől vegye ki az esküt.
Tóth Lajosné HVB elnök: Felkérem a jelenlévőket, hogy a képviselők eskütételéhez álljanak fel.
Megkérem a megválasztott képviselőket, hogy az esküt tegyék le.
Gratulálok a képviselőknek, és sikeres munkát kívánok mindenkinek. (Az eskü szövege és az
esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3.) Polgármester eskütétele
Tóth Lajosné HVB elnök: Felkérem a jelenlévőket, hogy a polgármester eskütételéhez álljanak
fel. Kérem Bernáth Kornélia polgármester asszonyt, hogy az eskü szövegét szíveskedjék utánam
mondani. (Az eskü szövege és az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Az eskü letételével Patvarc község, újonnan megválasztott polgármestere hivatalba lépett.
Munkájához magam és a település egész közösség nevében sok sikert, erőt és egészséget kívánok!
4.) Polgármesteri program ismertetése
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester
Bernáth Kornélia polgármester: Szeretném megköszönni a bizalmat. Köszönöm mindazoknak,
akik hisznek bennem és a munkámban. (A polgármesteri program a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.) A polgármesteri programomat írásban benyújtottam, azért most nem szeretném
részletesen ismertetni. A választásról szeretnék pár szót szólni. Én nagyon sajnálom, ami a
választás estélyén történt. Az én értékrendembe nem fér bele az a fajta alpári magatartás, amit itt
egyes patvarci lakosok tanúsítottak. Hangfelvétel tanúsítja az elhangzottakat. Gratulálok hozzá.
Szeretném kérni aljegyző asszonytól illetve a Helyi Választási Bizottság Tagjaitól is a jövőre
nézve, hogy ha lehet, a polgármester eredményeket minél hamarabb közöljétek, mert nagyon sok
feszültséget generált az, hogy nagyon későn lett meg az eredmény. Én Patvarcon édesanyáméknál
türelemmel vártam az eredményre. Én is feszült voltam, ugyanis 22:32- ig nem tudtam meg,
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eredményt. Folyamatosan néztem a választás.hu oldalon, hogy mikor jelenik meg az eredmény,
majd 22:32-kor a választás.hu oldalt sokadszorra frissítve jelent meg az eredmény, hogy ismét
megnyertem a választást. Ezt nem negatívumként hoztam fel. Számomra az volt meglepő, hogy a
balassagyarmati, budapesti polgármester választás eredményei megvoltak, míg egy kis településen,
ahol 614 választópolgár van ott 3,5 órába telt, amíg megszületett az eredmény. Türelemmel
vártam, nem telefonálgattam nem szitkozódtam, de sajnos volt itt olyan csapat, akik nem így
tettek. Ez tovább szította a feszültséget.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Azok az emberek, akik itt méltatlan viselkedést
tanúsítottak azok nem befolyásolhatják a Helyi Választási Bizottság munkáját. A Bizottság
tisztességesen, becsületesen dolgozott a választás estélyén. Nem ahhoz fogják igazítani a számolás
menetét, hogy odakint türelmetlenkednek.
Bernáth Kornélia polgármester: Ez egyértelmű. Csak én úgy emlékszem –mivel én is voltam
jegyzőkönyvvezető önkormányzati választáson régebben-, hogy először mindig a polgármester
eredményt kell megállapítani.
Tóth Lajosné HVB elnök: Én úgy érzem, hogy mindent úgy csináltunk, ahogy kellett. Addig,
amíg minden eredmény meg nem született, addig senkivel nem közöltük az eredményt se
telefonon se sehogy.
Bernáth Kornélia polgármester: Tudomásom szerint Ispán Ferenc tanúja volt az este
történteknek, hiszen ő is jelen volt.
Ispán Ferenc: Igen tanúja voltam olyan dolgoknak, aminek jobb, ha nem lettem volna tanúja.
Ezeket a megnyilvánulásokat, amiket a várakozó közönség produkált azt némileg meg lehetett
volna előzni, ha kicsit gyorsabban megvannak az eredmények. Egy picit bővebben kifejteném, ha
nem probléma. A mostani választás egy picit másabb volt, mint az eddigi. Sokkalta erősebb
vemehenciával mentek a választásoknak. Mire kihirdetésre került az eredmény addig a feszültség
elég erős lett. Nem azt sérelmezzük, hogy a Helyi Választási Bizottság nem szólt azoknak, akik
kint várakoztak, hanem a gyorsaságra lehetett volna törekedni.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Szeretném megjegyezni, hogy az eddigi választásoknál
nem együtt tartották a nemzetiségi választást a helyi önkormányzati választással. Ez nyilvánvalóan
okozott egyfajta plusz munkát - nem keveset - én azt gondolom, hogy elsődlegesen a választás
tisztaságának megtartása volt a fő cél. Működőképesnek kellett volna lennie itt is, ha egy kicsit
nagyobb önfegyelemmel várják meg az emberek az eredményeket. A Helyi Választási Bizottságtól
az volt az elsődleges elvárás, hogy a választási szabályok teljes betartásával korrekt módon
legalább kétszer egymás után azonos eredményt produkáljanak a számolás során. Az így
megkapott eredményt a Helyi Választási Irodának be kellett diktálni és igyekezni minél előbb
lezárni a teljes számolást. Lehet, hogy a polgármester jelölteknek az lett volna az érdeke, hogy
minél előbb meglegyen az eredményük, de azt is figyelembe kell venni, hogy szét kellett válogatni
a fehér illetve a zöld nemzetiségi borítékokat. A fehér borítékokat fel kellett bontogatni, de nem
akarok belemenni a részletekbe. A Helyi Választási Bizottságnak az volt a feladata, hogy a
szabályokat betartva végezze a feladatát és ez így is volt.
Bernáth Kornélia polgármester: Én erről teljes mértékben meg vagyok győződve. Nem
szeretném, ha a felvetésem bárkiben negatívan hatna, csak az a probléma, hogy mind a mai napig
azt hallom vissza, hogy a Helyi Választási Bizottság csalt és szavazatokat semmisítettek meg. A
felvetésem nem a bizottság ellen irányult csak szerettem volna, ha ezt megbeszéljük ebben a
közegben. Ezt szerettem volna tisztázni.
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Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Aki ezt így gondolta annak lehetősége lett volna kifogást
benyújtani, jogorvoslati lehetőséget igénybe venni. Aki ezt nem tette meg azzal nem tudunk mit
csinálni. Vádaskodással ezt nem lehet kezelni.
Ispán Ferenc: Itt a szóbeszéd volt a fő téma. Amit a késői eredmény generált.
Tóth Lajosné: Szavazatokat nem lehet megsemmisíteni.
Ispán Ferenc: Amikor a számolás történt a kívülállók nem látják, hogy hol tart.
Bernáth Kornélia polgármester: Minden egyes induló képviselőnek legyen az polgármester
legyen az képviselő mindenkinek megvolt a joga ahhoz, hogy delegáljon valakit a bizottságba. Ezt
az egészet el lehetett volna kerülni, ha delegáltak volna valakit. Én megtettem, delegáltam a
szavazatszámláló bizottságba. A kihívóm is megtehette volna. Úgy tudom, hogy külön fel is
hívták a jelöltek figyelmét arra, hogy delegálhatnak a szavazatszámláló bizottságba. Ezzel
elkerülhető lett volna a vádaskodás, aminek nem volt alapja
Ispán Ferenc: Így van.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Az, hogy utólag bármiféle mentegetőzésből vagy
mosakodásba kelljen keverednie a Helyi Választási Bizottságnak az nem opció. Ezt én
visszautasítom úgy is, mint a Helyi Választási Iroda Vezetője.
Hegedűs Attila: Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a képviselő tagok számolásánál Ispán Ferenc
és Szulcsán Szabolcs között csak egy szavazat különbség volt. Kétszer számoltuk meg és
másodszorra is ugyanez az eredmény jött ki.
Bernáth Kornélia polgármester: Köszönöm szépen.
5.) Előterjesztés Patvarc Község Polgármestere illetményének és költségtérítésének
megállapítására
Előterjesztő: Ispán Ferenc korelnök
Bernáth Kornélia polgármester: A polgármesteri illetmény szabályainak ismertetésére felkérem
aljegyző asszonyt.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés f) pontja alapján a polgármester illetménye az
államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok
jogállásáról
szóló
törvényben
meghatározott
alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegéhez
viszonyítottan kerül megállapításra, az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere
esetében annak 40 %-ában. Összegszerűen tehát Patvarc község polgármesterének illetményét
398.900.- Ft-ban engedi megállapítani a törvény. Az illetmény összege tekintetében a Képviselőtestületnek nincs mérlegelésre lehetősége. A főállású polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése
értelmében havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult,
melynek összege 59.800.-Ft. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
225/L § (1) bekezdése alapján a polgármester tekintetében is alkalmazni rendeli közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 141 § (1)-(9) rendelkezéseit, ami az
idegennyelvtudási pótlék kérdését szabályozza. Ennek megfelelően a polgármesternek is
megállapítható idegennyelv tudási pótlék ugyanakkor mivel a polgármester illetményét a Mötv. 71.
§ alapján kell meghatározni előbb a polgármesteri illetményt kell megállapítani, ezután kell
meghatározni az idegennyelv tudási pótlékot. Mindezek alapján javaslom a Képviselő-testületnek,
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hogy Bernáth Kornélia polgármester illetményét 2019. október 14. napjától 398.900.-Ft/hó
összegben, költségtérítését pedig 59.800.- Ft/hó összegben állapítsa meg.
Bernáth Kornélia polgármester: bejelenti személyes érintettségét.
A képviselő –testület 3 nem, 1 tartózkodással Bernáth Kornélia polgármestert a szavazásból nem
zárják ki.
Bernáth Kornélia polgármester: további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú
határozati javaslatot, melyet a képviselő- testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2019.(X.21.) határozata
Bernáth Kornélia polgármester illetményének megállapításáról
1.) Patvarc
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés b.) pontja alapján
Bernáth Kornélia polgármester illetményét 2019. október hó 14. napjától bruttó 398.900.Ft/hó összegben állapítja meg.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
Bernáth Kornélia polgármester: további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú
határozati javaslatot, melyet a képviselő- testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2019.(X.21.) határozata
Bernáth Kornélia polgármester költségtérítésének megállapításáról
1.) Patvarc
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján Bernáth
Kornélia polgármester költségtérítését 2019. október hó 14. napjától bruttó 59.800.-Ft/hó
összegben állapítja meg.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. október 31.
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző

A 6. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 16.
számú jegyzőkönyv tartalmazza.

7.) Előterjesztés Patvarc Község alpolgármesterének megválasztására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester
Bernáth Kornélia polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármester javaslatára,
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titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére
saját tagjai közül alpolgármestert választ. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert köteles
saját tagjai közül megválasztani az alakuló vagy az azt követő ülésen.
Szandai Attila képviselőt javaslom alpolgármesternek. Megkérdezem, hogy elfogadja-e a jelölést.
Szandai Attila: Elfogadom.
Bernáth Kornélia polgármester: Hangsúlyozom, hogy az Mötv. 49. § (1a) bekezdése értelmében
a jelöltnek nem kell bejelentenie személyes érintettségét. Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a
jelölt nem kéri zárt ülés tartását. Az SZMSZ szabályai szerint a titkos szavazás történhet „urnás”
szavazással, melyről a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal urnás titkos szavazás mellett döntött.
Amennyiben az urnás titkos szavazás lebonyolítása mellett dönt a képviselő-testület, a szavazatok
összeszámlálását három tagú szavazatszámláló bizottság bonyolítja le. A titkos szavazásról külön
jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéhez kell csatolni.
Bernáth Kornélia polgármester: Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen, szavazattal,
Szandai Attilát alpolgármesterré megválasztotta.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2019.(X.21.) határozata
Patvarc Község Önkormányzata társadalmi megbízatású alpolgármesterének
megválasztásáról
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 74. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján
Patvarc Község Önkormányzata társadalmi megbízatású alpolgármesterévé Szandai Attila 2668
Patvarc, Tölgyfa u. 8. szám alatti lakost választja meg.
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:
Felelős:

2019. október 31.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző

Bernáth Kornélia polgármester: Felkérem a megválasztott alpolgármestert, hogy mint
alpolgármester, tegye le esküjét, a HVB elnökét pedig felkérem az eskü kivételére. (Az eskü
szövege és az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
8.) Előterjesztés
Patvarc
Község
társadalmi
megbízatású
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

alpolgármestere

Bernáth Kornélia polgármester: A alpolgármesteri illetmény szabályainak ismertetésére felkérem
aljegyző asszonyt.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXXIX. törvény 71. § (2) bekezdése és (4) bekezdés b) pontja alapján az 501-1500 fő
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lakosságszámú települések főállású polgármestereinek 398.900.-Ft/hó illetmény kerül
megállapításra. Az Mötv. 71. § (5) bekezdése a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját
ezen összeg 50%-ában, 199.500.- Forintban állapítja meg. Az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján a
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az
nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át (179.600.-Ft). A
társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. Javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy a fentiekre tekintettel Szandai Attila társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját 2019. október 21. napjától a törvényi szabályozás szerint adható maximum
összegben, bruttó 179.600.-Ft/hó összegben állapítsa meg. Az Mötv. 80. §. (3) bekezdése alapján
a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a fentiekre tekintettel
Szandai Attila társadalmi megbízatású alpolgármester költségátalányát 2019. október 21. napjától
bruttó 27.000.-Ft/hó összegben állapítsa meg.
Bernáth Kornélia polgármester: további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú
határozati javaslatot, melyet a képviselő- testület egyhangú 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2019.(X.21.) határozata
Patvarc Község társadalmi megbízatású alpolgármestere tiszteletdíjának
megállapításáról
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (Mötv.) 80. §. (2) bekezdésében
foglaltak alapján Szandai Attila társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2019.
október hó 22. napjától havi bruttó 179.600.-Ft-ban, azaz: Egyszázhetvenkilencezer-hatszáz
forintban állapítja meg.
2./ A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2019. október 31.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző

Bernáth Kornélia polgármester: további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú
határozati javaslatot, melyet a képviselő- testület egyhangú 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2019.(X.21.) határozata
Patvarc Község társadalmi megbízatású alpolgármestere költségtérítésének
megállapításáról
1./ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (Mötv.) 80. §.
(3) bekezdésében foglaltak alapján Szandai Attila társadalmi megbízatású alpolgármester
költségátalányát 2019. október hó 22. napjától tiszteletdíjának 15 %-ban, havi bruttó 27.000.Ft-ban állapítja meg.
2./ A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
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Határidő:
Felelős:

2019. október 31.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző

Szandai Attila alpolgármester: Már most szeretném jelezni, hogy szeretnék lemondani a
tiszteletdíjamról és a költségtérítésemről is a falu javára és előmozdítása érdekében.
Bernáth Kornélia polgármester: Köszönjük szépen. Én még azt szeretném megkérdezni aljegyző
asszonytól, hogy a képviselők tiszteletdíjáról nem kell döntést hoznunk?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A képviselők tiszteletdíja rendelet alapján kerül
megállapításra jelen pillanatban is van érvényes rendelete ezzel kapcsolatosan az
önkormányzatnak. Ezt kell alkalmazni. Természetesen a képviselők lemondhatnak a
tiszteletdíjukról, de jelen pillanatban őket megilleti ez a tiszteletdíj.
Forgács Ákos: Én meg is szeretném ezt tenni a magam részéről. Teljes egészében lemondok a
tiszteletdíjamról a település javára. Munkámmal és energiámmal szeretném segíteni a település
életét.
Ispán Ferenc: Én sem akarok kilógni a sorból. Én is felajánlom a település számára a
tiszteletdíjamat. Remélem jó csapatot fogunk alkotni a településért.
Bernáth Kornélia polgármester: Köszönjük szépen
9.) Jegyző tájékoztatása a képviselők egyes kötelezettségeiről
Bernáth Kornélia polgármester: Felkérem a jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a
képviselők vagyonnyilatkozat tétel, és a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel
kérelmezése iráni kötelezettségről, valamint az összeférhetetlenségre és méltatlanságra vonatkozó
jogszabályi előírásokról.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület igyekszem rövidre fogni a
tájékoztatót, de a lényeget szeretném elmondani. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 37. § (1) Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot
a megválasztásától vagy az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül
köteles megszüntetni. Amennyiben jogszabályban meghatározottak szerint nem lehetséges az
összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony harminc napon belül történő megszüntetése,
akkor az önkormányzati képviselő által tett és a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra
jogosult által írásban megerősített lemondó nyilatkozatának a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott bizottságnak történő átadását az összeférhetetlenség
megszüntetésének kell tekinteni. (2) Ha az önkormányzati képviselő az (1) bekezdésben foglalt
kötelezettségének nem tett eleget, bármely önkormányzati képviselő vagy bizottság indítványára az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság javaslata alapján - a képviselőtestület a következő ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését
követő harminc napon belül határozattal megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló
körülmények fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget. A képviselő-testület határozatát az
önkormányzati képviselőnek és a kormányhivatalnak kézbesíteni kell.
Összeférhetetlenség: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 36. § (1) Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem
képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges
közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet
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a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, amelyre
kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól, Kormány
tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől (vezetőjétől) kapta,
kivéve
aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi
oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el, illetve nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll;
ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó,
köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője, foglalkoztatottja,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, foglalkoztatottja;
b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője;
c) állami tisztviselő, kormánytisztviselő olyan államigazgatási szervnél, amelynek illetékességi
területén az adott önkormányzat működik;
d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses
állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
hivatásos állományú tagja;
e) jegyző (főjegyző), aljegyző, továbbá ugyanazon önkormányzat polgármesteri hivatalának vagy
közös önkormányzati hivatalának köztisztviselője, alkalmazottja;
f) más települési önkormányzatnál képviselő;
g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester;
h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság,
továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított
gazdasági társaság legfőbb szervének - kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve a képviselőtestület -, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja;
i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, jogi személy, gazdasági társaság legfőbb
szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja.
(2) A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke,
főpolgármester, főpolgármester-helyettes.
Pár gondolat a méltatlanságról: Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával
megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását, akit szándékos
bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek; akinek az állammal, önkormányzattal
szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt
az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési
halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi; akinek
a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során ki nem elégített
követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét és a bírósági határozat szerinti
helytállási kötelezettségét nem teljesítette; aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró
jogerős bírósági döntés végrehajtását akadályozza, vagy azt neki felróható módon elmulasztja;
illetve aki a 36. §-ban szabályozott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület
tudomására.
Az Mötv. 38. § (4) bekezdése értelmében: Az önkormányzati képviselő megválasztásától
számított harminc napon belül tehát 2019. november 13. napjáig köteles kérelmezni felvételét az
adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba (a
továbbiakban: adatbázis). Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló
kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig azaz legkésőbb 2019. december 31.
napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét.
Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az
önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az
adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.
Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség. Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt
követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti
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vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához
csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e §
tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát. A vagyonnyilatkozat
tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az önkormányzati képviselő e tisztségéből
fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat.
Az utolsó, de szintén fontos kötelezettség, hogy az Mötv. 32. § (2) bekezdésének j.) pontja
értelmében az önkormányzati képviselő az eskütételét követően három hónapon belül köteles
részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Bernáth Kornélia polgármester: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Szeretném megkérdezni, a
Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény bármivel kapcsolatban?
Szandai Attila alpolgármester: Nekem lenne pár észrevételem a választás előtti hetekben lezajlott
eseményekkel kapcsolatban. Különböző támadások érték az előző önkormányzatot és
polgármester asszonyt mind facebookon mind szóban, írásban. Ezeket mind a magam nevében
mind a képviselő-testület és polgármester asszony nevében visszautasítom. Ispán Ferenc
képviselő úrral szeretnék letisztázni pár dolgot itt a jelenlévők előtt, hogy a továbbiakban tudjunk
együtt dolgozni. Mind az, ami a facebookra kikerült nem szerettem volna kommenteket írni a
bejegyzések alá egy adok kapok stílusban. Ez a sárdobálás, ami ott elkezdődött az szerintem nem
a településhez méltó. Kezdve a pincék előtti világítás, amit te kiposztoltál, hogy bizonyos
oszlopokon nincs megoldva a világítás. Ez nem állja meg a helyét, az ügy kezelése folyamatban
van, polgármester asszony közbenjárásával Klátyik Ferencnél már rendelkezésre állnak a
lámpatestek nemcsak a pincéknél hiányzó oszlopokra, hanem a Fazekas Mikes közben is.
Szeretném azt is elmondani, hogy hatalmas munkába és energiába telt, hogy elintézze az
önkormányzat, illetve polgármester asszony, hogy a pincéknél egyáltalán legyen világítás, az a
helyzet, hogy ezt a dolgot mindenki természetesnek gondolja holott 3 év munkája van benne.
Kiposztoltad azt is, hogy te rendbe tetted a 0127/9 hrsz területet, ami nem állja meg a helyét. Ami
körülötted van az áldatlan állapot csak egy két példa: tereprendezést hajtottál végre engedély
nélkül, mindenféle faanyag le van pakolva körülötted raklapok… stb. Azt én elfogadom, hogy
rendbe szeretnéd tenni a falu környezetét csak ennek megvan a módja és ne önhatalmúlag tegyél
dolgokat. Ha mindenki megengedhetné azt, hogyha valami nem tetszik neki saját hatáskörben
elintézi pl földutat csinálna magának, akkor itt soha nem lenne rend. Ezt azért mondom el neked,
mert mint Képviselő-testületi tag fokozottan kell figyelned arra, hogy betartsd a szabályokat.
Kikerült egy árvizes kép is nem ez a jellemző állapot ez ritkán fordul elő. Azt is tudni kell, hogy a
pincetulajdonosok amint kilépnek a pince ajtaján már közterületen vannak. Nem csinálhat oda
semmilyen építményt önhatalmúlag. Senkinek nem lehetne ott semmie. Ami még megmaradt
bennem az óvoda kis játszótere. Az is rengeteg erőfeszítésbe került, hogy lett óvoda. Az én
gyermekeim is ide jártak. Rengeteg munkával értük el azt, hogy az emberek nem Balassagyarmatra
hordják óvodába a gyermekeiket, hanem helybe. Sajnos csak ekkora udvart tudtunk biztosítani
helyszűke miatt, de ezzel semminemű veszteséget nem szenved az óvoda. Én azt kérném tőled,
hogy mivel már te is testületi tag lettél, fontos, hogy az önkormányzat érdekeit vedd figyelembe.
Visszatérve a viselkedésre: annyira szemet szúróan ment a sárdobálás úgy gondolom nincs
semmilyen bizonyítékotok arra sem és persze nem is lehet, mert nem így van, hogy a
polgármester asszonyt az önkormányzat taníttatja. Ezért is gondoltam, hogy tisztázzuk a
dolgokat. Visszatérve arra, hogy polgármester asszony mit miből finanszíroz azok csak kitalációk.
A fizetését polgármester asszony arra fordítja amire akarja. Amit tanult mindent a falu javára
használja. Kialakított fontos kapcsolati rendszereket. Ez az ő érdeme és csak megköszönhetjük
neki. Ennyit szerettem volna.
Bernáth Kornélia polgármester: Nekem lenne egy kérésem aljegyző asszonyhoz. Kérném, hogy
világosítsa fel az embereket, mivel az a hír járja, hogy milyen jó lesz nekem a negyedik ciklus után,
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mert én innen mehetek nyugdíjba nettó 450.000-. Ft-tal. Meg azt is hallottam, hogy negyedik
ciklus után nem lehet újra indulni a választáson.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ez nem így van. Egyik szóbeszéd sem igaz.
Bernáth Kornélia polgármester: Szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy évekkel ezelőtt volt arra
lehetőség,, hogy a polgármester 3 ciklus után elmehetett járadékra abban az esetben ha a 3 ciklus
leteltét követően már csak 5 év maradt az akkori öregségi nyugdíjkorhatárig ami akkor 62 életév
volt. Ez a rendelkezés már kb 10 éve nem él tehát nincs ilyen lehetőség. Olyan jó, hogy egyes
emberek kiszámolják helyettem, hogy 45 évesen elmehetek nyugdíjba, hú de jó lesz nekem.
Szerettem volna ezt tisztázni. Az iskolai végzettségekre pedig csak annyit szeretnék reagálni, hogy
soha nem kérkedtem a megszerzett tudásommal és nem is akarok. Amit elértem saját erőből
értem el soha az önkormányzattól egy fillért nem kértem. Az való igaz, amit alpolgármester úr is
mondott, hogy minden egyes képzést, amit elvégeztem próbálom a település javára hasznosítani.
Sajnos sok embernek az jött le a szórólapomból, hogy az oktatásaimat az önkormányzat
finanszírozza, ezt nem gondoltam volna. Most is azért járok Budapestre Közművelődési
Szakember I. képzésre, hogy az önkormányzat 2021. január 1-től megkapja 3.200.000.- forintot.
közművelődési normatívát.
Ispán Ferenc: Egy picit visszakanyarodnék Szandai Attila alpolgármester úr által felvetett
gondolatokra. A mai nap délelőtt volt egy megbeszélésünk. Amik sérelmezésre kerültek én ezeket
nem akarom most egyesével lereagálni sem bocsánatot kérni. Itt az a lényeg, hogy amikor mi
leültünk beszélgetni, akkor én azt mondtam, hogy ez egy újonnan kialakult csapat, akiknek azt kell
néznie, hogy mi lesz a jövőben. Ne nyúljunk vissza, a sérelmeket tegyük félre, nyissunk új lapot és
a falu érdekében dolgozzunk. Most erősebb volt a kampányhangulat, ezt lehetett érezni. Én úgy
gondolom, hogy amit leírtam mindennek van igazság alapja. A józan észt használva próbáltam
felhasználni olyan dolgokat, amik igen is megrázták a Patvarciakat. Az egész kampány úgy zajlott
le, hogy volt egy csapat, amiből én kirekesztve éreztem magam. Ezt próbáltam valahogy a
választóimnak a tudomására hozni, hogy kár lenne engem kihagyni ebből a csapatból. Sikerült
bekerülnöm és köszönöm nekik, hogy ezt sikerült elérnem. Ennyit szerettem volna mondani.
Bernáth Kornélia polgármester: Annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy a jövő a jelenre és a
múltra épül a cselekedeteinket következetesen kell megtennünk a te véleményed szerint volt
igazság alapja. A patvarciak azon csoportját rázták meg, akik nem értettek egyet az előző
önkormányzat munkájával a többség azonban úgy döntött, hogy folytathatom a munkámat és
lehetőséget kaptam a település további vezetésére. Köszönöm a bizalmat, igyekszem a
munkámmal meghálálni. Felkérem az alakuló ülés résztvevőit, hogy az ülés zárásaként állva,
közösen énekeljük el a Szózatot.
A Szózat eléneklése után a polgármester megköszöni a megjelenést és az ülést bezárja.

K.m.f.

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
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