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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 22. napján 

10:00 órától tartott üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Szandai Attila alpolgármester, Forgács Ákos, 

Kiss Kálmán Zoltán és Ispán Ferenc képviselők 
 
HIVATALBÓL JELEN VAN: dr. Varga Andrea jegyző 
 
Bernáth Kornélia polgármester köszönti a megjelenteket, a Képviselő-testület tagjait és a Hivatal 
dolgozóit. Megállapítja az ülés határozatképességét, 5 főből 5 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 5 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
N A P I R E N D:  
 
1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési 
szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 2019. évi 
összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadására Patvarc Község Önkormányzata 
tekintetében  
Előterjesztő: dr Varga Andrea jegyző 
 

3.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 
(II.27.) rendeletének módosítására  
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

4.) Előterjesztés a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és az önkormányzatok 
rendkívüli támogatása elnevezésű pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
5.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a 

közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

6.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2015. (II.26.) 
számú pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondosokdást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 

 Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
7.)  Beszámoló Patvarc Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

2019. évi ellátásáról 
Előterjesztő: dr Varga Andrea jegyző 



2 

 

 
8.)  Előterjesztés a Patvarcért Falufejlesztő Egyesület megalakításával kapcsolatos kérelmek 

elbírálására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
9.) Egyebek 
 Polgármesteri beszámoló a veszélyhelyzet fennállása alatt tett intézkedésekről 
 Beszámol Bernáth Kornélia polgármester 
 
Napirendek 
 
1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Köszöntöm Szikora Péter pénzügyi osztályvezető urat és 
Gáspárné Jakab Eszter pénzügyi munkatársat. Megkérdezem osztályvezető urat, hogy kíván-e 
szóbeli kiegészítést fűzni az anyaghoz? 
 
Szikora Péter osztályvezető: Köszönöm nem, de ha van kérdés, szívesen válaszolok. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
7/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelete 

Patvarc Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásának elfogadásáról 
 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 

2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó 
költségvetési szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó 
önkormányzatok 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadására Patvarc 
Község Önkormányzata tekintetében  
Előterjesztő: dr Varga Andrea jegyző 
 

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 5 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2020.(VI.22.) határozata 
Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2019. 

évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról Patvarc Község Önkormányzat 
tekintetében 
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1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Balassagyarmat Város 
Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2019. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentését Patvarc Község Önkormányzata tekintetében. 
 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő:  2020. június 30. 
Felelős:Bernáth Kornélia polgármester  

dr. Varga Andrea jegyző 
 
 

3.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 
1/2020 (II.27.) rendeletének módosítására  
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Ebben az előterjesztésben a legfontosabb tényező, hogy 
Magyarország 2020.évi központi költségvetésének a vészhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól 
szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet alapján az Önkormányzati Adóhatóság által az I. 
negyedévben beszedett gépjárműadó önkormányzatot megillető része -azaz a 40%- átutalásra 
került a kincstár számlájára. Ez 1 600 e Ft volt. Remélem, hogy több elvonás nem lesz. Az 
iparűzési adó tekintetében még nem tudunk semmit, hogy hogyan lesz.  
 
Szikora Péter osztályvezető: Úgy látjuk, hogy a gépjárműadót hosszabb távon el fogják vonni.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Ez sajnos várható volt. 
 
Szikora Péter osztályvezető: Látszik a 2021. évi költségvetés tervezetén, hogy az már nem lesz 
benne. Ezzel a bevétellel jövőre nem számolhatunk.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
8/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelete 

Patvarc Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 
1/2020. (II.27.) rendeletének módosításáról 

 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 

4.) Előterjesztés a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és az 
önkormányzatok rendkívüli támogatása elnevezésű pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Ezt mindenféleképpen javaslom, hogy kerüljön benyújtásra. A 
határozati javaslatban nem szerepel konkrét összeg, ezt régebben sem szerepeltettük. Amit 
engednek a feltételek azokat be fogjuk oda tenni. Ez egy lehetőség, használjuk ki. 
 



4 

 

Ispán Ferenc: Ezt a pénzt kin keresztül kapjuk? 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Mindent az Államkincstáron keresztül kapunk.  
 
Szikora Péter osztályvezető: A pályázat egyik fontos feltétele az a határozat, amiben a képviselő 
testület kéri a pályázat benyújtását, ezt fel is kell töltenünk.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17/2020.(VI.22.) határozata 
a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli 
támogatására (ennek keretében rendkívüli szociális támogatásra) elnevezésű pályázat 

benyújtására 
 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelmet nyújt be a belügyminiszter 

és a pénzügyminiszter által meghirdetett, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 10. pont szerinti, az Önkormányzatok rendkívüli 
támogatása címen meghirdetett pályázati forrás igénylésére. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Bernát Kornélia polgármester 
 
5.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a 

közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester Szeretném pár dologról tájékoztatni a Képviselő-testületet: több 
bejelentés érkezett, hogy hétköznapokon, illetve hétvégéken gyakran hangos zene szól a 
„telepen”. Ez zavarja a környéken élők nyugalmát. A lakosok néha engem hívnak fel én pedig 
bejelentem a rendőrségen, de valamikor közvetlenül a rendőrségnek teszik meg a bejelentést. A 
másik, hogy elkészült a Fazekas Mihály utca aszfaltozása és jöttek visszajelzések, hogy többen 
gyorsabban közlekednek rajta, illetve megnőtt a motorozás az utcában. Ezeket csak azért 
mondtam el, hogy tudjatok róla. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2020.(VI.22.) határozata 
a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság 

helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 

Rendőrkapitányának a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedéseiről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 
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2) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kapitányságvezetőt tájékoztassa. 
 

Határidő: 2020. június 30. 
Felelős: dr. Varga Andrea  

 
6.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2015. 

(II.26.) számú pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a 
személyes gondosokdást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet módosítására 

 Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
Bernáth Kornélia polgármester: A Magyar Államkincstár, mint pénzügyi ellenőrző szerv jelzéssel 
élt, melyben kifogásolta, hogy a „Támogatói Okirat” és rendeletünk nincsenek szinkronban. Ezen 
anomália megszüntetése érdekében szükségessé vált a 13/A § (6) pontjának hatályon kívül 
helyezése. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi 
ponttal kapcsolatban.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Nekem lenne egy módosító javaslatom. A falugondnoki szolgálatról 
már elfogadott egy önálló rendeletet a Képviselő-testület, viszont a falugondnoki szolgálatot, mint 
feladatot külön meg kell említeni szociális rendeletben is. Ezt a jelenlegi rendelet tervezetben 
pótolni szükséges. Ha már a falugondnoki szolgálatról beszélünk, akkor tudni kell, hogy ez egy 
olyan tevékenység, ami működési engedélyhez kötött. Mivel a nyertes pályázó 30 napot követően 
tudna kezdeni, ez az időpont alkalmas arra, hogy addig megkapja a település a szükséges 
engedélyt. Ennek keretébe a rendelet módosításon túl szükséges az ismertetett szakmai program 
elfogadása is, külön határozat formájában. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Igen, akkor azt szeretném kérni jegyző asszonytól, hogy a 
működési engedélyhez szükséges intézkedéseket tegye meg.   
 
A polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, miszerint a rendelet- tervezet kiegészül 
a falugondnoki szolgálat biztosításával. a Képviselő-testület a módosítást 5 igen szavazattal 
támogatta. 
 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a módosított rendelet tervezetet, melyet a Képviselő-testület 5 
igen szavazattal elfogadott. 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
9/2020. (VI.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) 
 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az ismertetett szakmai 
programról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2020.(VI.22.) határozata 
a falugondnoki szolgálat létrehozásához szükséges egyes döntések  

meghozataláról 
 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete falugondonki szolgálat 

létrehozásáról döntött. Ennek keretében a képviselő-testület a határozat mellékletében 
foglalt tartalomma elfogadja a Patvarc Község Önkormányzata által fenntartott 
falugondonoki szolgálat szakmai programját, szervezeti és működési szabályzatát és 
szakmai dokumentációját. 

 
1) A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a falugondonki szolgálat 

létrehozásához szükséges intézkedéseket tegye meg, és a falugondnoki szolgálat végzéséhez 
szükséges törzskönyvi módosítások átvezetéséről gondoskodjon.  
 
 
Határidő: 2020. június 30. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
  Bernáth Kornélia polgármester 

 
7.)  Beszámoló Patvarc Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2019. évi ellátásáról 
Előterjesztő: dr Varga Andrea jegyző 
 

Bernáth Kornélia polgármester: A beszámoló elég részletesen bemutatja a fontos feladatokat 
illetve adatokat a település kapcsán. Jó a kapcsolatom Gúth Melindával és Rubik Rékával. Bármi 
felmerül, kapcsolatban vagyunk, megoldjuk. Van esetleg kérdés, vélemény a napirendi ponttal 
kapcsolatban? 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2020.(VI.22.) határozata 
az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

2019. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak alapján 
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi ellátásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 

 
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg. 
 
 Határidő: 2020. június 05. 
 Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a gyermekeket és az ifjúságot 

érintő rendeletalkotást, rendelet-felülvizsgálatot és módosításokat megelőzően folytasson 
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egyeztetést azokkal a civil szervezetekkel, amelyek az adott korosztály társadalmi 
körülményeivel érintettek.  

 
 Határidő: folyamatos 
 Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

            dr. Varga Andrea jegyző 
 

8.)  Előterjesztés a Patvarcért Falufejlesztő Egyesület megalakításával kapcsolatos 
kérelmek elbírálására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Egy pár éve mondtam, hogy jó lenne létrehozni egy egyesületet. 
Több okból is. Az egyik nagyon fontos oka az az, hogy az önkormányzat és a Képviselő-testület 
munkáját segítse. Amiben nagy segítség lenne, azok a pályázatok. Most is sok Magyar Falu 
Programos pályázat van kiírva civil szervezeteknek. Régi álmom, hogy szeretném felújítani az 
„Oláh Éva házat”. Vannak olyan pályázatok, amikre csak önkormányzatok tudnak pályázni és 
vannak olyan pályázatok, ahol csak civil szervezetek pályázhatnak. Ezért lenne nagy segítség, ha 
lenne egy civil szervezetünk. Ehhez ki tudnánk használni az általam kialakított kapcsolatrendszert 
is. Nyilván a 100%-os támogatottságú pályázatokat kellene lehívni, mivel az egyesületnek nem 
lesz önereje, legalábbis a kezdeti időszakban. A patvarci identitást szeretném erősíteni. Ki kell 
alakítanunk, hogy mit szeretnénk képviselni Patvarc településen. Erre jönne létre az egyesület. 
Maga az egyesület létre tud jönni a mi beleegyezésünk nélkül is, de mivel szeretnék használni a 
Patvarcért Falufejlesztő Egyesület nevében a Patvarc szót, illetve az alapszabályában székhelyként 
2668 Patvarc, Gyarmati u. 48. alatt álló ingatlant szeretnék megjelölni, ehhez szükséges a 
Képviselő-testület hozzájárulása is.  
 
Ispán Ferenc: Azt szeretném megkérdezni, hogy kik lennének benne ebbe a civil szervezetbe? 
Kik azok, akiknek a véleményére kellene a testületnek adni? 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Itt nem arról van szó, hogy kinek a véleményére ad a testület. 
Civil szervezet megalakításához 10 magánszemély szükséges. Az egyesület tevékenysége bármire 
irányulhat pl népdalkör stb. Ez a 10 személy meg is van. Itt most arról kell döntenünk, hogy 
engedélyezzük az egyesületnek a Patvarc szó használatát a nevükben, illetve székhelyként a 2668 
Patvarc Gyarmati utca 48. ingatlant bejegyzését. Ők nem szólhatnak bele a testület működésébe.  
 
Ispán Ferenc: Lehet, hogy rosszul fejeztem ki magam, én azt szerettem volna kérdezni, hogy ez 
a civil szervezet segíti mivel majd az önkormányzat munkáját. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Én úgy képzeltem el ezt a segítséget, hogy mivel tavaly a 
Képviselő-testület elfogadott egy gazdasági programot, - ami erre a ciklusra vonatkozik - abban a 
programban szerepelnek, hogy milyen funkciókat, milyen szolgáltatásokat szeretnénk ellátni. 
Ehhez meg kell néznünk, hogy még milyen pályázatokat kell benyújtanunk, hogy a hiányos 
szolgáltatásainkat és beruházásainkat megvalósítsuk. Már az előbb említettem, hogy vannak olyan 
pályázatok, amikre csak önkormányzatok tudnak pályázni és vannak olyan pályázatok, ahol csak 
civil szervezetek pályázhatnak. Ezért lenne nagy segítség, ha lenne egy civil szervezetünk. Csak 
egy példa: most is ki van írva egy pályázat civil szervezeteknek, ami ingatlan vásárláshoz, illetve 
felújításra ad lehetőséget. Így értettem a segítséget. Ez hasznos dolog lenne. Azon vagyunk, hogy 
Patvarc település képét kialakítsuk. Vagy egy másik példa pályázat kapcsán: egy rendezvény 
megszervezése. 2018. február 09-én benyújtottunk egy pályázatot Leader program keretén belül 
rendezvény szervezésére, maximálisan 1 millió forintot lehetett nyerni. Tavaly decemberben jött 
ki a döntés, hogy nyertünk. Vagy van a közművelődési normatíva, amiről nagy tévhitek vannak és 
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rosszul kommunikálják kifelé az emberek. A közművelődési normatíva, amit megkap az 
önkormányzat az most 1.800.000.- Ft 2021. évtől 3.200.000.- Ft lesz. Ez nem rendezvény 
szervezésére van. Igen, van egy része, amit rendezvényre lehet fordítani, de vannak kötött részei 
ahol meg van határozva, hogy mit mire kell költeni. Egy civil szervezet esetében sokkal 
egyszerűbb lehet egy rendezvényre lehozni pénzt. Itt van a krumplibaba fesztivál, amit önerőből 
szoktunk megrendezni. Az elmúlt években azért nem tudjuk megrendezni, mert nagyon sokba 
kerül. A rendezvény évről évre magasabb színvonalú lett és elértünk egy olyan magas szintre, 
hogy 3.200.000.- forintos költségvetése lett a rendezvénynek. Ezt önerőből évről évre lehetetlen 
megvalósítani. Ez abban az esetben nem okozna problémát, ha az önkormányzatnak lenne saját 
bevétele. Várható még kérdés? 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

21/2020.(VI.22.) határozata 
a Patvarcért Falufejlesztő Egyesület létrehozatala vonatkozásában felmerült 

névhasználati és székhely használati engedély megadásáról 
 
3. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

jelenleg létrehozatal alatt álló Patvarcért Falufejlesztő Egyesület nevében a Patvarc szót 
használja. 
 

4. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
jelenleg létrehozatal alatt álló Patvarcért Falufejlesztő Egyesület alapszabályában székhelyként 
2668 Patvarc, Gyarmati u. 48. alatt álló ingatlant (Községháza) jelölje meg.  

 
5. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2020. június 30. 
Felelős: dr Varga Andrea jegyző 
 
 
9.) Egyebek 
     Polgármesteri beszámoló a veszélyhelyzet fennállása alatt tett intézkedésekről 
     Beszámol Bernáth Kornélia polgármester 
 
Bernáth Kornélia polgármester: A veszélyhelyzet alatt megállapodtunk abban, hogy a kardinális 
kérdésekben együtt fogunk dönteni, ezért nem került sor a falugondnoki pályázat elbírálására sem 
polgármesteri döntés keretén belül. A legtöbb polgármesteri döntés a 2020. március 30-án 
született határozatok, illetve rendeletek megerősítése volt. Röviden a további döntésekről: óvoda, 
könyvtár, közösségi ház bezárása a koronavírus miatt. Az óvoda bezárását idő közben feloldottuk 
és feloldásra kerül a közösségi ház és a könyvtár bezárása is. Dönteni kellett Patvarc község 
településrendezési eszközei felülvizsgálatának tervezési programjáról, a Patvarc község 
közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás ellátására szóló pályázat kiírásáról. A szennyvíz begyűjtésére Patvarcon nem okoz 
problémát hiszen a lakosok 92%-a rá van kötve a szennyvízcsatornára. A maradék 8% egy két 
embert jelent, akik elvitetik a folyékony hulladékjukat, mivel a többieknek nem zárt a 
szennyvíztárolója így a folyékony hulladék elszivárog. Ami nem szabályos, de ebbe ne menjünk 
most bele. Még egy döntés született azzal kapcsolatosan, hogy 2020. április 28. napján pályázatot 
hirdetettünk meg „Falugondnok” munkakör betöltésére. A pályázat elbírálásának határideje 2020. 
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június 05. volt és a koronavírusra való tekintettel a pályázat elbírálásának határidejét 
elhalasztottam a veszélyhelyzet megszűnését követő első Képviselő-testületi ülésre. A 
veszélyhelyzet alatt, amiben csak tudtam segítettem a lakosságot. Pl: gyógyszerek felíratása, ez a 
mai napig jól működik. Dr. Tassi Gábor doktor úrral folyamatos kapcsolatban vagyunk. Tegnap 
összesíttettem a receptfelírásokat kb 890 darab volt. Sok élelmiszer bevásárlást is intéztünk vagy 
ha szükség volt rá a recepteket is kiváltottuk.  
 
Forgács Ákos: A facebookon is lehetett követni az eseményeket, mivel rendszeresen 
kommunikáltad mikor mi történt. Ez így teljesen jó volt. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Igen, igyekeztem. Bár nekem még mindig az a véleményem, 
hogy azáltal, hogy feltöltök valamit a facebook oldalra attól még nem biztos, hogy mindenkihez 
eljut az információ, ezért amit csak lehetett 260 példányban fénymásoltam és kiküldtem a 
lakosságnak szórólap formájában is. Akinek szüksége volt rám annak szívesen segítettem, a 
lakosok mindig számíthatnak rám. Ennyit szerettem volna mondani. 
 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 


