Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 30. napján
09:00 órától tartott üléséről.
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Szandai Attila alpolgármester, Kiss Kálmán
Zoltán és Ispán Ferenc képviselők
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, 5 főből 4 fő van jelen (Forgács Ákos
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 4 igen
szavazattal elfogadott.
N A P I R E N D:
1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester
2.) Előterjesztés a 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 a Magyar Falu Program keretében benyújtott „falu- és tanyagondnoki szolgálat
támogatása” tárgyú, MFP-TFB/2019. kódszámú pályázathoz kapcsolódó beszerzésre
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester
4.) Előterjesztés a falugondnoki szolgálatról szóló rendelet elfogadására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester
5.) Előterjesztés a törvényességi felhívás teljesítésére
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester
Napirendi pontok előtt
Bernáth Kornélia polgármester: Forgács Ákos képviselő úr nem tud részt venni az ülésen.
Emailben minden képviselőnek átküldte a napirendi pontokkal kapcsolatos véleményét. Erről
szerettem volna tájékoztatni a jelenlévőket.
Napirendek
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1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester
Bernáth Kornélia polgármester: Az Uniós értékhatárba én most nem mennék bele, mert minket
ez nem érint. A nemzeti közbeszerzési értékhatár vonatkozásában az építési beruházás esetében
50 000 000 forint az értékhatár, a szolgáltatás megrendelése esetében 15 000 000 forint. Ebben az
évben nem terveztünk olyan beruházást, illetve szolgáltatást, ami meghaladná ezeket az
értékhatárokat, ezért a közbeszerzési tervünk nemleges. 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
11/2020.(III.30.) határozata
Patvarc Község Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének
elfogadásáról
1.

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2020.
évi nemleges közbeszerzési tervét.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester

2.) Előterjesztés a 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: Jogszabályi előírás, hogy az ügyfelek lehetőséget kapjanak arra,
hogy nemcsak személyesen, hanem a világháló segítségével intézhessék ügyeiket. E tekintetben is
szükséges módosítani a Rendeletet, az alábbiak szerint: „A támogatás iránti kérelmeket a
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatalban lehet előterjeszteni az erre a célra
rendszeresített formanyomtatványon, illetve epapíron, Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez
címezve.” Ettől függetlenül, ha bárki jön a patvarci hivatalba, ügyfélfogadási időben vagy azon
kívül az ügye el lesz intézve. Akegyeleti támogatás, lakhatási támogatás, illetve szociális tűzifa
kapcsán annyit módosítottunk, hogy „a patvarci lakóhellyel rendelkező és ténylegesen,
életvitelszerűen itt is tartózkodó állampolgárnak,” adható. Ez azért volt szükséges, mert volt
olyan példa, hogy olyas valaki is igénybe akarta volna venni a támogatást, aki nem is él Patvarcon.
Van még egy módosítás, az pedig arról szól, hogy az élelmiszer támogatás mértéke - mondjuk a
járványhelyzet miatt nem tudom, hogy ez mennyire lesz aktuális – eddig 8400.- Ft volt. Ez nem
egy fix összeg volt. Az az igazság, hogy az elmúlt két év tapasztalata azt mutatta, hogy a szociális
keretünk növekedett. Ez az az egy támogatási forma, amit nagyon sokan igénybe vesznek, nincs
az, hogy idős vagy fiatal bárki, aki belefér az értékhatárba -az értékhatárt úgy megemeltük, hogy
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mindenki beleférjen- igénybe veheti. Ennek kapcsán gondoltam, hogy emeljük meg az összeget
max 10.000.- Ft összegre.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
5/2020. (IV.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 a Magyar Falu Program keretében benyújtott „falu- és tanyagondnoki
szolgálat támogatása” tárgyú, MFP-TFB/2019. kódszámú pályázathoz kapcsolódó
beszerzésre
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester
Bernáth Kornélia polgármester: Ez a napirend azért lényeges, mert egyrészt aktualitása van
másrészt fontos, hogy meg tudjuk vásárolni a gépjárművet. Szeretném elmondani, hogy a
pályázatot és az előterjesztést is a pályázatíró iroda készítette, a hivatal pedig törvényességi
szempontból átnézte. Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban van bárminemű vélemény, javaslat,
esetleg kérdés?
Szandai Attila alpolgármester: Én a Ford ajánlatát támogatom, jó az ajánlatuk.
Ispán Ferenc: Én is a Ford mellett tenném le a voksomat. Én kimondottan Ford párti vagyok.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a „B” határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2020.(III.30.) határozata
a Magyar Falu Program keretében benyújtott „Falu- és tanyagondnoki szolgálat
támogatása” tárgyú, MFP-TFB/2019. kódszámú pályázathoz kapcsolódó beszerzésről
1. Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyar Falu Program „Falugondnoki
szolgálat kialakítása Patvarcon”, 3023875213 azonosítószámú projekthez kapcsolódó
gépjármű beszerzésre beérkezett árajánlatok közül az
az R-Carnet Kft. (2687 Bercel, Széchenyi út 59.)
ajánlatát fogadja el, bruttó 14 333 999.- Ft értékben.
2. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlatadóval a szerződést
megkösse, valamint a szükséges intézkedéseket megtegye.
3. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Irányító Hatóság felé
kezdeményezze a Támogatói okirat módosítását.
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Határidő: azonnal
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
4.) Előterjesztés a falugondnoki szolgálatról szóló rendelet elfogadására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester
Bernáth Kornélia polgármester: Szeretném megkérdezni a képviselő társaimat, hogy van esetleg
bármilyen kiegészítő javaslatuk a rendelet kapcsán? Nekem lenne egy pár. A 3§ (2) bekezdés b)
pontjában benne van a takarítás, én ezzel nem értek egyet, a többi felsorolt feladat rendben van.
Szerintem a takarítást vegyük ki. Amit viszont szeretném, ha benne lenne az az önkormányzati
területek figyelése. Ez egyfajta „mezőőri” feladat lenne. Naponta 2-3-szor elmenne az
önkormányzati földutakhoz vagy külterületekre és ezeket ellenőrizné. Így megelőzhetnénk az
illegális hulladéklerakásokat is. Nem tudom, hogy ezt bele tudjuk írni?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Az teljesen bele illik, hogy az önkormányzati tulajdonú
területeket ellenőrizze.
Bernáth Kornélia polgármester: Ami még eszembe jutott, hogyha fűnyírási szezon van, akkor
segíthetné az ehhez tartozó beszerzéseket, pl. az üzemanyag beszerzése, a szaküzletből az
alkatrészek beszerzése, vagy ha elromlik a fűkasza azt bevinni megszereltetni.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A 3§ (4) bekezdése elég sok önkormányzati feladatra kitér,
én úgy gondolom, hogy ez is ide tartozik.
Ispán Ferenc: Olyan megkötés is van, hogy mire nem lehet használni?
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Nemleges feladatot nem tudunk beleírni, hiszen az kerül
bele, amit el kell végeznie.
Bernáth Kornélia polgármester: Ha idő közben bármi változtatás szükséges, akkor tudunk
rendeletet módosítani. Vagy van valami konkrét amire gondolt képviselő úr?
Ispán Ferenc: Nincs konkrét, csak ha meg szeretnénk valamit tiltani, hogy márpedig azt ne
csinálja.
Bernáth Kornélia polgármester: Mondjuk, ha már így felvetette képviselő úr, én annak nem
nagyon örülnék, ha lenne olyan megkeresés a faluból, hogy szeretnék elkérni személyes
használatra a buszt. Én ezt azért nem támogatom, mert ha egy valakinek odaadjuk, akkor
mindenkinek oda kell adni.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Ki vállalna felelősséget azért, ha bármi történne a
falubusszal. Ki volt vele utoljára...stb. Ezeket nehéz lenne követni és kontrolálni.
Bernáth Kornélia polgármester: Van még esetleg bárkinek az elhangzottakon kívül javaslata?
Szandai Attila alpolgármester: A takarítást vegyük ki belőle, az ellenőrzés pedig kerüljön bele.
Ezeket a változtatásokat támogatom.
Bernáth Kornélia polgármester: A határozati javaslatban pedig az szerepel, hogy a
„61/2019.(XII.03.) számú határozatát akként módosítja, hogy a falugondnoki szolgálat
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működtetésének kezdő időpontját az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország területére kihirdetett veszélyhelyzet
megszűnését követő hónap első napjában határozza meg.” Ha ez így nektek megfelel. Sajnos nem
tudjuk, hogy hogyan alakul a járvány.
Ispán Ferenc: Én úgy gondolom, hogy ahhoz lehetne kötni, hogy legyen meg az autó, mert ha
van autó, akkor el tud indulni a falugondnoki szolgálat.
Bernáth Kornélia polgármester: Meg a személy is!
Ispán Ferenc: Akkor arra meg ki kell írni a pályázatot.
Bernáth Kornélia polgármester: Én azt szeretném, hogy írjuk ki a pályázatot. Én azt feltöltöm a
honlapra, facebookra, kiküldöm 260 példányban a településen. A pályázati kiírást nem mi találjuk
ki van egy minta ezt fogjuk közzétenni.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Én még javasolnám, hogy a rendelet tervezetet
módosítsuk akként, hogy a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és akkor így meg
lehet hirdetni a pályázatot. Továbbá a határozati javaslatot is módosítani szükséges, hogy
szinkronban legyen a rendelet tervezettel.
Bernáth Kornélia polgármester: Akkor a határozati javaslat a következő képpen módosul:
„61/2019.(XII.03.) számú határozatát akként módosítja, hogy a falugondnoki szolgálat
működtetésének kezdő időpontját a falugondnoki szolgálatról szóló rendelet hatályba lépésének
napjában jelöli meg.”
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a módosított rendelet
tervezetet, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
6/2020. (IV.01.) önkormányzati rendelete
A falugondnoki szolgálatról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a módosított határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2020.(III.30.) határozata
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 61/2019.(XII.03.) számú
határozatának módosításáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében
benyújtott „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” tárgyú, MFP-TFB/2019.
kódszámú pályázattal kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 61/2019.(XII.03.) számú
határozatát akként módosítja, hogy a falugondnoki szolgálat működtetésének kezdő
időpontját a falugondnoki szolgálatról szóló rendelet hatályba lépésének napjában jelöli meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
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Határidő: 1. pontban foglaltak szerint
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
5.) Előterjesztés a törvényességi felhívás teljesítésére
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
14/2020.(III.30.) határozata
törvényességi felhívásról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivata
által NO/TFO/3-99/2020 iktatószámon kiadott törvényességi felhívásában foglaltakat
megismerte és az abban foglaltakat tudomásul veszi.
2. A polgármester utasítja a jegyzőt a törvényességi felhívásban foglalt hiányosságok
legkésőbb 2020. április 5. napjáig történő orvoslására, a rendeletek Nemzeti Jogszabálytárba
történő feltöltésére.
Határidő: 2020. április 5. feltöltésre
2020. április 7. Kormányhivatal értesítésére
Felelős: dr Varga Andrea jegyző

A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést.

K.m.f.

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
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