
Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. évi h a t á r o z a t a i 

 
1/2015.(II.23.) az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 
 
2/2015. (II.23.) a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyására 
 
3/2015. (II.23.) az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 
 
4/2015. (II.23.) a Központi Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírásának 

véleményezéséről 
 
5/2015. (II.23.) Központi Óvoda átszervezésének kezdeményezéséhez való hozzájárulásról 
 
6/2015.(II.23.) a Patvarc 085 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról 
 
7/2015.(II.23.) a gáz-cseretelep elidegenítéséről 
 
8/2015.(II.23.) a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségbe  (TÖOSZ) való 

belépésről 
 
9/2015.(II.23.) faluközpont beruházás folytatásáról 
 
10/2015.(II.23.) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 

ártalommentes elhelyezésre szóló közszolgáltatás elvégzésének biztosításáról 
 
11/2015.(II.23.) „Vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző bizottság” személyi 

összetételének módosításáról 
 
12/2015. (II.23.) Szikora Csabáné ápolási díj megállapítása iránt benyújtott kérelmének 

elutasításáról 
 
13/2015.(II.24.)  határozata a Központi Óvoda 2014. évi költségvetésének módosításával való 

egyetértéséről 
 
14/2015.(II.24.)  a Balassagyarmat Város, Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzatai által 

fenntartott Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 
módosításával való egyetértésről 

 
15/2015.(II.24.)  a Központi Óvoda 2015. évi költségvetésével való egyetértésről 
 
16/2015.(II.24.)  a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésével 

való egyetértésről 
 
17/2015. (III.02.)  szerződés jóváhagyásáról 
 
18/2015.(III.30.)  a Központi Óvoda 2015. évi költségvetésének módosításával való 

egyetértéséről 
 



19/2015.(III.30.)  a Balassagyarmat Város, Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzatai által 
fenntartott Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 
módosításával való egyetértésről 

 
20/2015.(III.30.) Patvarc Község Önkormányzata 2014 – 2019. évi ciklusra vonatkozó 

gazdasági programjának elfogadásáról 
 
21/2015.(III.30.) Patvarc Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének 

elfogadásáról 
 
22/2015.(III.30.) a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a 

közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
23/2015.(III.30.) a Balassagyarmati Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
24/2015.(III.30.) a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására 
elnevezésű pályázat benyújtására  

 
25/2015.(III.30.) Őrhalom 0127/7 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról 
 
26/2015.(III.30.) Őrhalom 0127/8 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról 
 
27/2015.(III.30.) Őrhalom 0127/11 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról 
 
28/2015.(III.30.) a 82/6 hrsz alatt lévő beépítet terület használatáról 
 
29/2015.(III.30.)  a Patvarc 09/2 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról 
 
30/2015. (IV.27.)  a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 

fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról 
 
31/2015. (V.11.) a Balassagyarmat Város, Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzatai által 

fenntartott Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadásával való 
egyetértéséről 

 
32/2015. (V.11.)  a Központi Óvoda 2014. évi zárszámadásával való egyetértéséről 
 
33/2015. (V.11.)  a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2014. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló megtárgyalásáról 
 
34/2015. (V.11.) 2014. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról 
 
35/2015. (V.11.)  a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői 

kinevezésének véleményezéséről 
 
36/2015. (V.11.) üzletrész átruházási szerződés megkötéséről 
 
37/2015. (V.11.) kamararendszer beszerzéséről 
 
38/2015. (V.11.) a patvarci 024/15 hrsz-ú ingatlan értékesítésre való meghirdetéséről 



 
39/2015. (V.26.)  a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2014. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
40/2015. (V.26.)  a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
41/2015. (V.26.)  a Balassagyarmat Város, Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzatai által 

fenntartott Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 
módosításával való egyetértésről 

 
42/2015. (V.26.)  a Központi Óvoda 2015. évi költségvetésének módosításával való 

egyetértéséről 
 
43/2015. (V.26.)  a Balassagyarmati Központi Óvoda intézményvezetői pályázatára beérkezett 

pályázat véleményezésére 
 
44/2015. (V.26.)  a 2014. évi közbeszerzések statisztikai összegzésének elfogadásáról 
 
45/2015. (V.26.)  az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi 

ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
46/2015. (V.26.)  a Patvarc község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység 
ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 

 
47/2015. (V.26.)  üzletrész átruházási szerződés megkötéséről 
 
48/2015. (V.26.)  sportkoncepció jóváhagyásáról 
 
49/2015. (V.26.)  fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról önkormányzati 

feladatellátást szolgáló 
 
50/2015. (VI.15.)  a hulladékszállítási feladatok pénzügyi támogatásáról 
 
51/2015. (VI.15.)  az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás 

kérelmének elutasításáról 
 
52/2015. (VI.15.)  az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályairól szóló 

7/2007.(IV.23.) rendelet módosításának kezdeményezéséről 
 
53/2015. (VI.29.)  bérleti - üzemeltetési szerződés megkötéséről 
 
54/2015. (VI.29.)  Patvarc Község Önkormányzata kamerarendszer beszerzéséről szóló 

37/2015. (V.11.) határozatának módosításáról 
 
55/2015. (VI.29.)  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 
 
56/2015. (VI.29.)  a Faluközpont beruházás folytatására vonatkozó vállalkozási szerződés 

módosításáról  
 



57/2015. (VI.29.)  konyhabútor beszerzésére vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyásáról 
 
58/2015. (VI.29.)  a Balassagyarmat- Szügy iparterület feltáró útja megépítésének támogatására 
 
59/2015. (VI.29.)  a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2013 – 2014 évi 

beszámolójának elfogadásáról 
 
60/2015. (VI.29.)  a Balassagyarmati Városüzemeltetési Non-profit Kft felügyelő bizottságába 

tag delegálására való javaslattételéről 
 
61/2015. (VIII.17.)  az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 

fejlesztéseinek támogatásáról 
 
62/2015. (IX.29.)  Patvarc Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről 
 
63/2015. (IX.29.)  a Központi Óvoda 2015. évi költségvetésének módosításával való 

egyetértéséről 
 
64/2015. (IX.29.)  a Balassagyarmat Város, Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzatai által 

fenntartott Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének 
módosításával való egyetértésről 

 
65/2015. (IX.29.)  a 2015. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény 

benyújtásáról 
 
66/2015. (IX.29.)  a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 
 
67/2015. (IX.29.)  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátására vonatkozó 

pályázat kiírásáról 
 
68/2015. (IX.29.)  a Patvarc Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység 
ellátására kötött szerződés meghosszabbításáról 

 
69/2015. (IX.29.)  a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel kapcsolatos gördülő 

fejlesztési tervek elfogadásáról 
 
70/2015. (IX.29.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról 
 
71/2015. (X.05)  Patvarc Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terv 

jóváhagyásáról  
 
72/2015. (X.05)  a Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög Étkeztetési, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Társulás 2014 – 2015 évi beszámolójának elfogadásáról 
 
73/2015. (X.05)  a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladataiban bekövetkező változás 

miatti felülvizsgálatról 
 



74/2015. (X.05)  Patvarc község belterületi útjainak 2015-2016. évi téli síkosságmentesítéséről 
szóló vállalkozási szerződés megkötéséről    

 
75/2015. (X.05)  a patvarci 024/15 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 
 
76/2015. (XI.23)  Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2014 – 2015 évi 

beszámolójának elfogadásáról  
 
77/2015. (XI.23)  az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás 2016. évi működésének 

finanszírozásáról 
 
78/2015. (XI.23) tulajdonközösség megszüntetéséről szóló megállapodás megkötéséről 
 
79 A/2015. (XI.23) a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladataiban bekövetkező változás 

miatti döntések meghozataláról 
 
79 B/2015. (XI.23)  Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Társulás megszüntetéséről 
 
80/2015. (XI.23)  Patvarc Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

Felülvizsgálatáról 
 
81/2015. (XI.23)  Patvarc község hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tevékenység ellátására 

kiírt pályázat elbírálásáról 
 
82/2015. (XI.23)  a patvarci 024/15 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 
 
83 /2015. (XI.23.) Galanics Bence Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának elbírálásáról 
 
84 /2015. (XI.23.)  Oczot Balázs Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának elbírálásáról 
 
85 /2015. (XI.23.)  Orgoványi János Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának elbírálásáról 
 
86 /2015. (XI.23.) Orgoványi Dorottya Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának elbírálásáról 
 
87 /2015. (XI.23.) Szalánszki Bence Róbert Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának elbírálásáról 
 
88 /2015. (XI.23.)  Hering Aletta Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának elbírálásáról 
 
89/2015. (XI.23)  a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjában való részvétel 

támogatásáról 
 
90/2015. (XI.23)  a Patvarc 0105/16 hrsz-ú földrészlet adás-vételére vonatkozó agrárkamarai 

állásfoglalás ellen benyújtott kifogások elbírálásáról 
 



91/2015. (XI.23)  Ipad vásárlásáról 
 
92/2015. (XII.14.)  gépjármű vásárlásáról 
 
93/2015. (XII.14.)  óvodai elszámolásról 
 
94/2015. (XII.14.)  Patvarc Község Önkormányzatának Patvarc Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosításáról  
 
95/2015. (XII.14.)  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről 
 
96/2015. (XII.14.)  Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Társulás megszüntetéséről szóló 79/B/2015 (XI.23.)  határozat 
módosításáról 

 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2015.(II.23.) határozata 

az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 

 
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testületet az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29/A. § -ban foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 
három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:  

 
Saját bevételek összege: 
2015         3.610 e Ft 
2016         3.050 e Ft                     
2017         3.050 e Ft 
2018         3.050 e Ft 
 
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
2015  - 
2016  - 
2017  -             
2018  -            
 
A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt követelménynek, 
amely szerint: 
„Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési 
kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja 
meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.” 
 
Felelős:  Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő:  2015. február 28. 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 



PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 

2/2015. (II.23.) határozata 
a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyására 

 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bernáth Kornélia polgármester 2015. 
évi szabadságütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 

Ütemezés 

Kezdete Vége Munkanapok száma 

2015.01.05. 2015.01.06. 2 

2015.03.09. 2015.03.13. 5 

2015.04.07. 2015.04.10. 4 

2015.05.11. 2015.05.15. 5 

2015.06.08. 2015.06.12. 5 

2015.07.13. 2015.07.17. 5 

2015.08.10. 2015.08.14. 5 

2015.09.14. 2015.09.18. 5 

2015.10.12. 2015.10.16. 5 

2015.11.09. 2015.11.13. 5 

2015.12.22. 2015.12.23. 2 

Összesen: 48 nap 
 
2./ A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: dr Varga Andrea jegyző  
Határidő: 2016. március 31.   
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 

3/2015. (II.23.) határozata 
az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 

 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő nevelési 

intézményekben az óvodába történő jelentkezés beíratásának idejét  
2015. április 21-én (kedd) 8.00-16.00 óra,  
2015. április 22-án (szerda) 8.00-18.00 óra 
2015. április 23-án (csütörtök) 8.00 -16.00 óra és 
2015. április 24-én (péntek) 8.00 -16.00 óra 
időpontokban határozza meg. 

 
2) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy biztosítsa a Balassagyarmat, 

Ipolyszög, Patvarc közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező szülők (szülői felügyeletet gyakorlók) velük egy háztartásban élő gyermekeinek 
felvételét az óvodai csoportokba azzal a megkötéssel, hogy Patvarc és Ipolyszög 
községekben működő egycsoportos tagóvodák védelmében a balassagyarmati óvodai feladat 
ellátási helyekre csak abban az esetben kerülhet sor e két településről érkező gyermek 
felvételére, ha a községi tagóvodák férőhelyei megteltek, illetve ha az érintett települések 



képviselő-testületei ehhez hozzájárulásukat adták. Más településről érkező igények alapján 
óvodai férőhely biztosítására csak az érintett nevelési év vonatkozásában jóváhagyott 
önkormányzati költségvetési rendeletben foglaltak szerint lehet. 
 

 Határidő: értelemszerűen 
 Felelős: Pálinkás Zoltánné óvodavezető 
 
3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a helyben szokásos módon tegye 

közzé és az érintett intézmény vezetőjét értesítse a döntésről.  
 
 Határidő: 2015. március 5. 
 Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
4) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a rendelkezésére álló 

kommunikációs eszközökkel gondoskodjon az óvodába jelentkezés időpontjának 
nyilvánosságra hozataláról. 

 
 Határidő: 2015. március 5. 
 Felelős: Pálinkás Zoltánné óvodavezető  
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 

4/2015. (II.23.) határozata 
a Központi Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírásának véleményezéséről 

 

1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Központi Óvoda 
/2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19./ vezetésére, óvodavezetői beosztással, magasabb 
vezetői megbízással, az alábbi feltételekkel pályázat kerüljön kiírásra: 

 

Pályázati feltétel: 

- főiskolai szintű óvodapedagógusi végzettség, szakképzettség, továbbá pedagógus-
szakvizsga 

- pedagógus szakvizsga keretében megszerzett intézményvezetői szakképesítés 
- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan 

időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, 
- a magasabb vezetői beosztás ellátására a megbízást megelőzően az egyes 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvény szerinti 
vagyonnyilatkozat tétel, 

- cselekvőképesség, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltás alatt. 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésből kiinduló, fejlesztési 

elképzeléseket megfogalmazó vezetési programot, 



- a végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolatát, 
- a szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás, 
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát a személyes adatainak pályázati eljáráson belüli 

kezeléséről, 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános vagy zárt ülésen kéri a pályázat 

megtárgyalását, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 
 

A pályázat benyújtásának határideje: a kozigallas.gov.hu internetes oldalán való megjelenéstől 
számított 30. nap. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30. 

Az igazgatói megbízás határozott időre, 5 nevelési évre, 2015. augusztus 1-jétől 2020. július 
31-éig szól. 

Az illetmény és a vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény és a magasabb vezetői és vezetői pótlékok megállapításáról a köznevelési 
intézményben és az egyéb intézményekben elnevezésű 28/2013. (IX.30.) számú 
önkormányzati rendelet alapján kerül megállapításra (az illetményalap 40 %-a). 

A pályázatot zárt borítékban, „Óvodavezetői pályázat” megjelöléssel Balassagyarmat Város 
Jegyzőjének címére kell benyújtani /2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 12./ 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat Balassagyarmat Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete Kulturális Bizottsága hallgatja meg. A megbízásról Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. 

Felvilágosítás az intézményről és a megbízás feltételeiről a 06-35-505-925 telefonszámon 
kérhető dr. Varga Andreától Balassagyarmat Város jegyzőjétől. 

 

2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a kozigallas.gov.hu internetes oldalon, valamint a 
helyben szokásos módon történő közzététel érdekében gondoskodjon a pályázati felhívások 
megküldéséről. 

Határidő: 2015. március 1. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 

5/2015. (II.23.) határozata 

a Központi Óvoda átszervezésének kezdeményezéséhez való hozzájárulásról 
 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy jegyző, 
gondoskodjon a Központi Óvoda átszervezésére vonatkozó eljárás megindításáról a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83§-a alapján az alábbi tartalommal: 
 
Meseerdő tagóvoda tagintézményi önállóságának megszüntetése, mely után a működését 
a Cseperedő, vagy a Központi óvodából irányítanák, telephelyként tovább működve 
 



2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt eljárás lefolytatása 
után, a benyújtott vélemények ismertetésével terjessze elő döntésre a Központi óvoda 
átszervezésére vonatkozó javaslatot. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a 2015/2016-os nevelési évre 
vonatkozó beiratkozás során az 1. pontban megjelölt eljárás megindítására tekintettel járjon el. 
 
4./A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2. pont tekintetében 2015. április 30. 

        

Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 dr Varga Andrea jegyző 

 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 

6/2015.(II.23.) határozata 
a Patvarc 085 hrsz-ú ingatlan   

haszonbérbe adásáról 
 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a patvarci 085 hrsz-ú összesen 6 ha 

8036 m2 alapterületű gyep művelési ágú ingatlant Tóth Katalin (2668 Patvarc, Gyarmati út 87. 
szám alatti lakos) részére haszonbérbe adja az alábbi feltételekkel: 

- a haszonbérlet meghatározott időtartama 2020. március 31-ig szól,  
- a haszonbérleti díj mértéke az adott évre szóló mindenkori földalapú (területalapú) 

támogatás 60 % -a. Amennyiben a földalapú támogatás (területalapú támogatás) 
jogszabályi rendelkezés folytán nem vehető igénybe, vagy az igénylés elutasításra 
került a haszonbérleti díj mértéke 5.-Ft/m2/év. A haszonbérleti díj összegét 
legkésőbb tárgy év december 31. napjáig kell megfizetni.   

- A haszonbérbe vett terület használat másnak nem engedhető át, alhaszonbérbe nem 
adható. 

- A földhasználatot a szerződés  aláírását követő 30 napon belül az ingatlanügyi 
hatóságnak be kell jelenteni. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződést 

megkösse. 
 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő a szerződés megkötésére 2015. március 31. 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 

7/2015.(II.23.) határozata 
a gáz-cseretelep elidegenítéséről 

 



1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a NO-Szmog Bt. (Balassagyarmat) 
által Patvarc Község Önkormányzata tulajdonában lévő 208 hrsz-ú közterület megnevezésű 
ingatlanon lévő gáz-cseretelepre benyújtott vételi kérelmét nem támogatja. A patvarci 208 
hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlanon lévő gáz-cseretelepet nem kívánja elidegeníteni.  

 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a NO 
SZMOG Bt képviselője nyilatkozatának megkérésére. 

 
 
Felelős:    Bernáth Kornélia  polgármester 
Határidő: az ajánlattevő kiértesítésére 2015. március 16. 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 

8/2015.(II.23.) határozata 
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségbe  

(TÖOSZ) való belépésről 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja csatlakozási szándékát a 
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége ( TÖOSZ) szervezethez: a szervezet 
alapító okiratát, szabályzatát elfogadja, a tagdíj fizetési kötelezettséget vállalja. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a belépési nyilatkozat aláírására és a 

szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős:  Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő:  a nyilatkozat megküldésére: 2015. március 16. 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 

9/2015.(II.23.) határozata 
faluközpont beruházás folytatásáról 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Faluközpont beruházás 
folytatását határozza el, a 2014. évben kapott 10 millió forintos Belügyminisztériumi 
támogatás terhére, a hatósági engedélyben foglalt tartalommal. 

2. A képviselő –testület felkéri a polgármestert, hogy árajánlatok bekérése útján indítsa meg 
az eljárást a szükséges építési beruházások lebonyolítására. 

3. A képviselő –testület felkéri a polgármestert, hogy a legalacsonyabb árajánlatot benyújtó 
szervezettel a szerződést megkösse és a beruházás lebonyolításához szükséges 
intézkedéseket megtegye. 



Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: eljárás megindítására 2015. március 10. 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 

10/2015.(II.23.) határozata 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes 

elhelyezésre szóló közszolgáltatás elvégzésének biztosításáról 
 
 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 
tartalommal pályázatot ír ki a Patvarc Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás 
végzésére.  
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
dr. Varga Andrea jegyző 
 
Határidő: a pályázat kiírására: 2015. március 5. 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 

11/2015.(II.23.) határozata 
„Vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző bizottság” személyi összetételének 

módosításáról 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - Patvarc Község 
Önkormányzatának Patvarc Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló - 13/2014.(XII.15.) önkormányzati rendelete  32. §. (5) bek. alapján a 
„Vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző bizottság” tagjává Berkes Andor 
képviselőt választja meg. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a bizottságot a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2015. március 1. 
Felelős: bizottság tagjai 
 

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

 



PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
12/2015. (II.23.) számú határozata 

Szikora Csabáné ápolási díj megállapítása iránt benyújtott kérelmének elutasításáról 

Szikora Csabáné (született: anyja neve: Tünde, Taj száma:, adóazonosító:) - szám alatti 
lakos - ápolási díjra való jogosultság megállapítása  iránti   kérelmét  

e l u t a s í t o m . 

Jelen eljárás költség- és illetékmentes. 
 
E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, a határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre 
hivatkozással a Balassagyarmati Törvényszéktől (továbbiakban: Törvényszék) lehet kérni, a 
határozat közlésétől számított 30 napon belül, amely kérelmet a Patvarc Község Képviselő-
testületéhez címezve kell benyújtani. Felhívom az ügyfél figyelmét, hogy a Törvényszék az ügyfél 
kérésére a felülvizsgálati kérelme elbírálása során tárgyalást tart. 

INDOKOLÁS 

 
Szikora Csabáné hozzátartozója - Szikora Józsefné anyós - ápolása miatt ápolási díjra való 
jogosultság megállapítása iránti kérelmet nyújtott be. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (továbbiakban: Ket) 30. § (1) bekezdése alapján a hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat 
nélkül elutasítja az alábbi esetekben:  

a) az eljárásra magyar hatóságnak nincs joghatósága, 
b) a hatóságnak nincs hatásköre vagy nem illetékes, és a kérelem áttételének nincs helye, 
c) a kérelem nyilvánvalóan lehetetlen célra irányul, 
d) jogszabály a kérelem előterjesztésére határidőt vagy határnapot állapít meg, és a kérelem idő 
előtti vagy elkésett, 
e) a hatóság a kérelmet érdemben már elbírálta, és változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett 
ugyanazon jog érvényesítésére irányuló újabb kérelmet nyújtottak be, és újrafelvételnek nincs 
helye, feltéve, hogy a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását jogszabály nem zárja ki, 
f) a kérelem nyilvánvalóan nem az előterjesztésére jogosulttól származik, vagy 
g) a kérelem tartalmából megállapítható, hogy az ügy nem hatósági ügy. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szoctv. ) 43/B. § (1) bekezdésével az önkormányzat által megállapítható ápolási 
díjat nem teszi kötelező feladattá („43/B. § (1) A települési önkormányzat képviselő-
testülete - az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállása esetén - 
méltányossági ápolási díjat állapíthat meg….”) 
  
Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XII.04.) számú 
önkormányzati rendeletében ápolási díj ellátás megállapításáról nem rendelkezik, így 
Szikora Csabáné  ápolási díjra való jogosultság megállapítása iránti kérelmét  
elutasítottam.  
 
Határozatomat a Szoctv. 16. §-a, 43/B. § (1) bekezdése, a Ket. 30. § (1) bekezdése, valamint 71-72. §-a 
alapján hoztam meg. 
Fellebbezési jogot a Ket. 98. §. (1) bekezdése, valamint a 99. §. (1) bekezdése alapján biztosítottam. 
                                                                        



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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 

13/2015.(II.24.) határozata 
a Központi Óvoda 2014. évi költségvetésének módosításával való egyetértéséről 

 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalom szerint egyetért a Központi Óvoda 2014. évi költségvetésének módosításával. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2015. február 28.  
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

K.m.f. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 

14/2015.(II.24.) határozata 
a Balassagyarmat Város, Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzatai által fenntartott 

Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosításával való 
egyetértésről 

 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város, Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzatai 
által közösen fenntartott Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az 
intézmény fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa. 
 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

K.m.f. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 

15/2015.(II.24.) határozata 
a Központi Óvoda 2015. évi költségvetésével való egyetértésről 

 



1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal egyetért a Központi Óvoda 2015. évi költségvetésével. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről 
Balassagyarmat Város Önkormányzatát tájékoztassa. 
 
Határidő: 2015. március 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
K.m.f. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 

16/2015.(II.24.) határozata 
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésével való 

egyetértésről 
 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az 
intézmény fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa. 
 
Határidő: 2015. március 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

K.m.f. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
17/2015. (III.02.) határozata 
szerződés jóváhagyásáról 

 
1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel megkötésre került 
vállalkozási szerződést. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. március 5. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 

K.m.f. 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
      polgármester             jegyző 



 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 

18/2015.(III.30.) határozata 
a Központi Óvoda 2015. évi költségvetésének módosításával való egyetértéséről 

 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalom szerint egyetért a Központi Óvoda 2015. évi költségvetésének módosításával. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2015. március 31.  
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

K.m.f. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 

19/2015.(III.30.) határozata 
a Balassagyarmat Város, Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzatai által fenntartott 

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításával való 
egyetértésről 

 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város, Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzatai 
által közösen fenntartott Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az 
intézmény fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa. 
 
Határidő: 2015. március 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

K.m.f. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 

20/2015.(III.30.) határozata 
Patvarc Község Önkormányzata 2014 – 2019. évi ciklusra vonatkozó 

 gazdasági programjának elfogadásáról 
 
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a határozat mellékletben foglalt 
tartalommal elfogadja Patvarc Község Önkormányzata 2014 – 2019. évi ciklusra vonatkozó 
gazdasági programját. 



 
Patvarc, 2015. március 25. 

K.m.f. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 

21/2015.(III.30.) határozata 

Patvarc Község Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Önkormányzat 
2015. évi közbeszerzési terve nemleges. 

Határidő: 2015. március 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 

K.m.f. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 

22/2015.(III.30.) határozata 
a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság 

helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 
Rendőrkapitányának a térség közbiztonsága helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedéseiről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfogadja. 

K.m.f. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 

23/2015.(III.30.) határozata 
a Balassagyarmati Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról 

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

alapító okiratának módosításáról szóló okiratot a határozat mellékletét képező tartalommal 
elfogadja. 

 



2.) A Képviselő-testület a fenti módosításoknak megfelelően az intézmény egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát elfogadja. 

 
3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos 

bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé 
tegyen eleget. 

 
Határidő: 2015. április 10.  
Felelős: dr Varga Andrea jegyző 

K.m.f 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 

24/2015.(III.30.) határozata 
a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására elnevezésű pályázat benyújtására 

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

és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 4. pont szerinti, a 
megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására, és a települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati költségvetési támogatására. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. április 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

K.m.f. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 

25/2015.(III.30.) határozata 
Őrhalom 0127/7 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról 

 
3. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patvarc Község Önkormányzata 

tulajdonát képező Őrhalom 0127/7 hrsz-ú összesen 1 ha 6802 m2 alapterületű gyep művelési 
ágú ingatlant Uram Pál (2668 Patvarc, Krúdy Gyula út 10. szám alatti lakos) részére 
haszonbérbe adja az alábbi feltételekkel: 

- a haszonbérlet meghatározott időtartama 2020. március 31-ig szól,  



- a haszonbérleti díj mértéke az adott évre szóló mindenkori földalapú (területalapú) 
támogatás 100 % -a. Amennyiben a földalapú támogatás (területalapú támogatás) 
jogszabályi rendelkezés folytán nem vehető igénybe, vagy az igénylést elutasításra 
kerül a haszonbérleti díj mértéke 5.-Ft/m2/év. A haszonbérleti díj összegét 
legkésőbb tárgy év december 31. napjáig kell megfizetni.   

- A haszonbérbe vett terület használat másnak nem engedhető át, alhaszonbérbe nem 
ad nem adható. 

- A földhasználatot a szerződés aláírását követő 30 napon belül az ingatlanügyi 
hatóságnak be kell jelenteni. 

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződést 

megkösse. 
 
Felelős: Bernáth Kornélia  polgármester 
Határidő a szerződés megkötésére 2015. április 30. 

K.m.f. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 

26/2015.(III.30.) határozata 
Őrhalom 0127/8 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patvarc Község Önkormányzata 

tulajdonát képező Őrhalom 0127/8 hrsz-ú összesen 7375 m2 alapterületű gyep művelési ágú 
ingatlant Uram Pál (2668 Patvarc, Krúdy Gyula út 10. szám alatti lakos) részére haszonbérbe 
adja az alábbi feltételekkel: 

a) a haszonbérlet meghatározott időtartama 2020. március 31-ig szól,  
b) a haszonbérleti díj mértéke az adott évre szóló mindenkori földalapú (területalapú) 

támogatás 100 % -a. Amennyiben a földalapú támogatás (területalapú támogatás) 
jogszabályi rendelkezés folytán nem vehető igénybe, vagy az igénylést elutasításra 
kerül a haszonbérleti díj mértéke 5.-Ft/m2/év. A haszonbérleti díj összegét 
legkésőbb tárgy év december 31. napjáig kell megfizetni.   

c) A haszonbérbe vett terület használat másnak nem engedhető át, alhaszonbérbe nem 
ad nem adható. 

d) A földhasználatot a szerződés aláírását követő 30 napon belül az ingatlanügyi 
hatóságnak be kell jelenteni. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződést 

megkösse. 
 
Felelős: Bernáth Kornélia  polgármester 
Határidő a szerződés megkötésére 2015. április 30. 

K.m.f. 



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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 

27/2015.(III.30.) határozata 
Őrhalom 0127/11 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patvarc Község Önkormányzata 

tulajdonát képező Őrhalom 0127/11 hrsz-ú összesen 8 ha 7399 m2 alapterületű gyep 
művelési ágú ingatlant Uram Pál (2668 Patvarc, Krúdy Gyula út 10. szám alatti lakos) részére 
haszonbérbe adja az alábbi feltételekkel: 

a) a haszonbérlet meghatározott időtartama 2020. március 31-ig szól,  
b) a haszonbérleti díj mértéke az adott évre szóló mindenkori földalapú (területalapú) 

támogatás 65 % -a. Amennyiben a földalapú támogatás (területalapú támogatás) 
jogszabályi rendelkezés folytán nem vehető igénybe, vagy az igénylést elutasításra 
kerül a haszonbérleti díj mértéke 5.-Ft/m2/év. A haszonbérleti díj összegét 
legkésőbb tárgy év december 31. napjáig kell megfizetni.   

c) A haszonbérbe vett terület használat másnak nem engedhető át, alhaszonbérbe nem 
ad nem adható. 

d) A földhasználatot a szerződés aláírását követő 30 napon belül az ingatlanügyi 
hatóságnak be kell jelenteni. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződést 

megkösse. 
 
Felelős: Bernáth Kornélia  polgármester 
Határidő a szerződés megkötésére 2015. április 30. 
 
 

K.m.f. 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
      polgármester             jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 

28/2015.(III.30.) határozata 
a 82/6 hrsz alatt lévő beépítet terület használatáról 

  
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező 82/6 hrsz-ú 

összesen: 1711 m2 területű ingatlanából a vázrajzban rögzítettek szerinti 325 m2 nagyságú 
területet Ispán Ferenc 2668 Patvarc, Tölgyfa utca 29. szám alatti lakosnak, mint egyéni 
vállalkozónak az alábbi feltételek mellett adja használatba: 

 
a) a használat időtartama: 2015. április 01-től – 2018. év december hó 31 napjáig tart, 

 
b) az egész terület használatáért: 70.000.- Ft/év összeget köteles fizetni minden év május 

hó 15. napjáig tárgyévre vonatkozóan, vagy a terület köré a vázrajzban rögzítettek 
szerint 96 m kerítést betonoszlop-drótháló módozatban, illetve 1 db 3 m-es 
nagykaput és 1 db 1 m-es kiskaput felépíteni 2015. május 31-ig napjáig. Amennyiben a 



kerítés felépítését vállalja, abban az esetben a kerítés értékeként 210.000.- Ft kerül 
meghatározásra, amelyet a használatba vevő 2017. március 31. napjáig lakhat le.  

 
c) a használó a használt területet köteles gondozni, tisztántartani évente szükség szerint, 

de legalább négy alkalommal a gyommentesítést elvégezni, 
d) területen felépítményt nem létesíthető, a terület használata másnak nem engedhető át, 
e) a szerződést az önkormányzat 3 hónapos felmondási idővel önkormányzati érdekből 

felmondhatja, 
f) a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a használó semmiféle 

költségtérítésre nem tarthat igényt, 
g) a területre szóló használati szerződés meghosszabbításáról -kérelem alapján- a 

Képviselő-testület dönt.  
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a használati szerződés megkötésére. 
 
Felelős:  Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő:  a kiértesítésre: 2015. április 15. 
 

K.m.f. 
 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 

29/2015.(III.30.) határozata 
a Patvarc 09/2 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patvarc Község Önkormányzata 

tulajdonát képező, Patvarc 09/2 hrsz-ú összesen 1 ha 1225 m2 alapterületű szántó művelési 
ágú ingatlant pályázati eljárás keretében haszonbérbe kívánja adni az alábbi feltételekkel: 

a) a haszonbérleti idő határozott időtartamra: 2019 év szeptember 30-ig szól, 
b) a haszonbérleti díj induló (minimum) összege:  1 Ft/m2/év 
c) a haszonbérbe vett terület albérletbe nem adható, 
d) földhasználatot a szerződés aláírását követő 30 napon belül köteles az ingatlanügyi 

hatóságnak bejelenteni, 
 
2. A beérkezett pályázatok alapján a haszonbérlőről a Képviselő-testület a pályázat benyújtását 

követően a soron következő ülésén dönt.  
 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fentiek alapján a pályázati hirdetmény 

közzétételére. 
 
Felelős: Bernáth Kornélia  polgármester 
Határidő a pályázat kiírására:  2015. április 15. 
 

K.m.f. 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
      polgármester             jegyző 



 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

30/2015. (IV.27.) határozata 
a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 

vonatkozó pályázat benyújtásáról 
 

1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2015. (IV.17.) MvM rendelete 
alapján pályázatot nyújt be a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére vonatkozóan egy terepjáró gépjármű beszerzése érdekében a 
településen jelenleg nem biztosított szolgáltatások elérése, a sport és a kultúra fejlesztése 
valamint a közbiztonság javítása érdekében. 

 
2.) A Képviselő-testület a pályázatban el nem számolható költségek fedezetét maximum 2 

millió forint összegben 2015. évi költségvetésben biztosítja. 
 
3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
31/2015. (V.11.) határozata 

a Balassagyarmat Város, Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzatai által fenntartott 
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadásával való egyetértéséről 

 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal egyetért a Balassagyarmat Város, Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzatai 
által fenntartott Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének végrehajtásával. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az 
intézmény fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa. 
 
Határidő: 2015. május 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
      polgármester             jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
32/2015. (V.11.) határozata 

a Központi Óvoda 2014. évi zárszámadásával való egyetértéséről 
 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalom szerint egyetért a Központi Óvoda 2014. évi költségvetésének végrehajtásával. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2015. május 10.  



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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
33/2015. (V.11.) határozata 

a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2014. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló megtárgyalásáról 

1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmat Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolóját a mellékletben foglalt tartalommal megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 

2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő: 2015. május 25. 
Felelős: Bernáth Kornélia, polgármester 
 Bereczk Edit, ügyvezető 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
      polgármester             jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
34/2015. (V.11.) határozata 

2014. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról 
 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2014. évi összefoglaló 
ellenőrzési jelentést. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. május  
Felelős:  Bernáth Kornélia  polgármester valamint Dr. varga Andrea jegyző 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
      polgármester             jegyző 
                               

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
35/2015. (V.11.) határozata 

a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésének 
véleményezéséről 

 
1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 

Rendőrkapitányának kapitányságvezetői kinevezésről szóló tájékoztatását megtárgyalta és 
Csík Csaba r. alezredes Balassagyarmat Város Rendőrkapitányává való kinevezését: 

 
a) támogatja 

 



2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
      polgármester             jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
36/2015. (V.11.) határozata 

üzletrész átruházási szerződés megkötéséről 
 

1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a tulajdonába áramlott 
viziközmű vagyon üzemeltetési szerződéshez szükséges kötelező vagyonértékelésnek a 
megrendelésével és lebonyolításával a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-t, melynek költségeit a 
társaságban tulajdonolt üzletrészének a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. részére névértéken történő 
átruházása útján téríti meg, a vagyonértékelés költségeinek beszámításával.  

Amennyiben a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. a DMRV Zrt. által a vagyonértékeléshez nyújtott tagi 
kölcsönbe való beszámítással a DMRV Zrt -re engedményezi a számlaköveteléseit és az azok 
fejében neki átadandó üzletrészeket, úgy Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
háromoldalú megállapodást köt a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-vel és a DMRV Zrt-vel, melynek 
keretében a vagyonértékelés ellentételezéseként a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-ben lévő, 400.000.-
Ft névértékű üzletrészéből 313.560.- Ft névértékű üzletrész tulajdonjogát – a névértéknek 
megfelelő ellenértéken - a DMRV Zrt-re ruházza. A Képviselő-testület felhatalmazza 
polgármestert a tulajdonosi döntés szerinti megbízási és üzletrész átruházási megállapodás 
aláírására.”  

Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
      polgármester             jegyző 

 
 PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

37/2015. (V.11.) határozata 
kamararendszer beszerzéséről 

 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
műszaki tartalommal és árajánlat szerint dönt kamerarendszer beszerzéséről és beszereléséről 
maximum bruttó 500.000.- forint összegben. 
 
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot adó szervezettel a 
szerződés megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2015. május 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
      polgármester             jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
38/2015. (V.11.) határozata 

a patvarci 024/15 hrsz-ú ingatlan értékesítésre való meghirdetéséről 



 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elidegenítésre meghirdeti a patvarci 024/15 hrsz-ú, legelő művelési ágú, 4 ha 4645 
m2 területű, 7,14 AK ingatlant. 
 
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert a pályázat kiírásához kapcsolódóan szükséges 
intézkedések megtételére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett 
ajánlatokat a soron következő képviselő-testületi ülésre döntésre terjessze elő. 
 
Határidő: pályázat kiírására 2015. május 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
      polgármester             jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
39/2015. (V.26.) határozata 

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége 2014. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

 
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2014. évi beszámolóját a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 
 
 
                 Bernáth Kornélia                                                   dr Varga Andrea 
                   polgármester                                                                 jegyző                                                                             
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
40/2015. (V.26.) határozata 

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2014. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

 
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2014. évi beszámolóját a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 
 
 
                 Bernáth Kornélia                                                   dr Varga Andrea 
                   polgármester                                                                 jegyző                             
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
41/2015. (V.26.) határozata 

a Balassagyarmat Város, Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzatai által fenntartott 
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításával való 

egyetértésről 
 

1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város, Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzatai 
által közösen fenntartott Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását. 



 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az 
intézmény fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa. 
 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
                 Bernáth Kornélia                                                   dr Varga Andrea 
                   polgármester                                                                 jegyző                                                                             
   

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
42/2015. (V.26.) határozata 

a Központi Óvoda 2015. évi költségvetésének módosításával való egyetértéséről 
 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalom szerint egyetért a Központi Óvoda 2015. évi költségvetésének módosításával. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2015. május 31.  
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
                 Bernáth Kornélia                                                   dr Varga Andrea 
                   polgármester                                                                 jegyző                                                                             

            
            PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

43/2015. (V.26.) határozata 
a Balassagyarmati Központi Óvoda intézményvezetői pályázatára beérkezett pályázat 

véleményezésére 
 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi Óvoda 

intézményvezetői pályázatára beérkezett pályázatot megvitatta és a következőt javasolja: 
 
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő –testülete támogatja Bobák Kálmánné  
pályázatát. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Határidő: 2015. május 31.  
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 
                 Bernáth Kornélia                                                   dr Varga Andrea 
                   polgármester                                                                 jegyző        
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
44/2015. (V.26.) határozata 

a 2014. évi közbeszerzések statisztikai összegzésének elfogadásáról 
 



1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 
közbeszerzéseinek statisztikai összegezését az e határozat melléklete szerinti tartalommal 
fogadja el. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 
                 Bernáth Kornélia                                                   dr Varga Andrea 
                   polgármester                                                                 jegyző                                                                             
     

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
45/2015. (V.26.) határozata 

az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
2014. 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 2014. 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: 2015. 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 egyeztetést azokkal a civil szervezetekkel, amelyek az adott korosztály 
társadalmi körülményeivel érintettek.  

 
 Határidő: folyamatos 
 Felelős:  Bernáth Kornélia polgármester 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
46/2015. (V.26.) határozata 

a Patvarc község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt pályázat 

elbírálásáról 

 



1. Patvarc község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patvarc község közigazgatási 

területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítja. 

 

2. Patvarc község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2015 (II.23.) számú 

határozata szerinti tartalommal ismételten pályázatot ír ki a Patvarc község közigazgatási 

területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes 

elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére.  

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat eredménytelensége kapcsán 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő a 2. pont tekintetében: 2015. június 15. 

Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
                 Bernáth Kornélia                                                   dr Varga Andrea 
                   polgármester                                                                 jegyző                                                                             
                              

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
47/2015. (V.26.) határozata 

üzletrész átruházási szerződés megkötéséről 
 
1.Patvarc Község Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a 2015. április 30-án 
meghozott döntésére – névértéken értékesíti a tulajdonában lévő jelenleg 86.440.- Ft – azaz 
nyolcvanhatezer - négyszáznegyven forint névértékű üzletrészét, a DMRV Zrt / Balassagyarmat 
Város Önkormányzata javára. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  2015. május 27. 
Felelős:Bernáth Kornélia polgármester 
 
                 Bernáth Kornélia                                                   dr Varga Andrea 
                   polgármester                                                                 jegyző                                                                             
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
48/2015. (V.26.) határozata 

sportkoncepció jóváhagyásáról 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal jóváhagyja Patvarc község önkormányzatának egységes szerkezetbe foglalt, 
felülvizsgálat sport – fejlesztési koncepcióját. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2015. június 10. 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 
 
 
                 Bernáth Kornélia                                                   dr Varga Andrea 



                   polgármester                                                                 jegyző                            
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
49/2015. (V.26.) határozata 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat 
benyújtásáról 

 
3. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása címmel kiírt pályázati 
kiírásra az 1.b) pályázati alcélt illetően 15 millió Ft, az 1.c) pályázati alcélt illetően 20 millió 
Ft támogatási összeg erejéig.  
 

4. A képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén saját erőként biztosítja az 1.b) és 1.c) 
pályázati alcél esetében a fejlesztési költség maximum 15%-át a 2015. évi költségvetése 
terhére. 
 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 

 
Határidő: 2015. június 10. 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 
 
 
                 Bernáth Kornélia                                                   dr Varga Andrea 
                   polgármester                                                                 jegyző                                                                             
                                                                                           

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

50/2015. (VI.15.) határozata 
a hulladékszállítási feladatok pénzügyi támogatásáról 

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő – testülete rögzíti, hogy 2015. évben – pénzügyi 
lehetőségeinek korlátozottsága okán – nem tud a Balassagyarmati Városüzemeltetési Non-profit 
Kft részére a hulladékszállítási feladatok ellátására önkormányzati forrást biztosítani. 

 

K.m.f. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

51/2015. (VI.15.) határozata 
az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás kérelmének 

elutasításáról 

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő – testülete elutasítja az Észak-Kelet Pest és 
Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás kérelmét és a Zöld híd régió Kft-nél kialakult 



pénzügyi helyzetből eredően nem nyújt be pályázatot a Belügyminisztérium felé. A képviselő-
testület rögzíti, hogy az önkormányzat felé e tekintetben sem lejárt sem le nem járt esedékességű 
követelés nem áll fenn. 

 

K.m.f. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

52/2015. (VI.15.) határozata 
az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályairól szóló 7/2007.(IV.23.) rendelet 

módosításának kezdeményezéséről 
 

1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő testülete a 1995. évi LIII. a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló törvény 48 § (3) bekezdése alapján 
7/2007.(IV.23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítását 
kezdeményezi az alábbiak szerint: 

 

A Rendelet: 

 
4.§ 

 
(6) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti 

hulladék égetése évente október 1-je és május 1-je között lehetséges, az adott év 
időjárásától függően a jegyző ettől eltérő időszakot is meghatározhat. 

 
bekezdése törlésre kerüljön 
 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: 2015. július 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia  

K.m.f. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

53/2015. (VI.29.) határozata 
bérleti - üzemeltetési szerződés megkötéséről 

 
 



1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bérleti-üzemeltetési szerződést köt 
a DMRV Zrt-vel, a tulajdonában lévő víziközművek (mind szennyvíz, mind pedig ivóvíz) 
tekintetében. 

 
2.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés; valamint a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

K.m.f. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

54/2015. (VI.29.) határozata 
Patvarc Község Önkormányzata kamerarendszer beszerzéséről szóló 37/2015. (V.11.) 

határozatának módosításáról 
 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 37/2015. (V.11.) határozatát az 

alábbiak szerint módosítja:  
 

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
kiegészített műszaki tartalommal és árajánlat szerint dönt kamerarendszer bővítéséről. 

 
 
2.  A képviselő – testület felkéri a polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot adó szervezettel a 

szerződés megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2015. 08. 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 

K.m.f. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

55/2015. (VI.29.) határozata 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 

 
 



1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft részéről a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződésre vonatkozó felmondást. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2016. január 1. napjától történő szabályos ellátásáról, 
ennek keretében a közszolgáltatására vonatkozó pályázat kiírásáról, illetve annak 
eredménytelensége esetén az illetékes hatóság értesítéséről kötelező közszolgáltató 
kijelöléséről. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 
 
 
Határidő: 2015. augusztus 30. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

K.m.f. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

56/2015. (VI.29.) határozata 
a Faluközpont beruházás folytatására vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról  

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 

műszaki tartalommal és árajánlat szerint jóváhagyja a 9/2015.(II.23.) határozat alapján 
megkötött vállalkozási szerződés módosítását. 

 
2.  A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

K.m.f. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

57/2015. (VI.29.) határozata 
konyhabútor beszerzésére vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyásáról 

 
 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 

látványterv és árajánlat szerint jóváhagyja a konyhabútor beszerzésére vonatkozó vállalkozási 
szerződést a Balassa Mőbel Bútoripari Kft –vel. 



 
2.  A képviselő – testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

K.m.f. 

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

 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

58/2015. (VI.29.) határozata 
a Balassagyarmat- Szügy iparterület feltáró útja megépítésének támogatására 

 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért és támogatja a 
Balassagyarmat- Szügy iparterület feltáró útjának megépítését. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegyék meg. 
 
 
 
Határidő: Balassagyarmat Város Önkormányzat értesítésére 2015. július 15.  
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

K.m.f. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

59/2015. (VI.29.) határozata 
a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2013 – 2014 évi 

beszámolójának elfogadásáról 

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal 
elfogadja a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2014 – 2015 évi 
beszámolóját. 

K.m.f. 

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



PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

60/2015. (VI.29.) határozata 
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Non-profit Kft felügyelő bizottságába tag 

delegálására való javaslattételéről 
 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati 
Városüzemeltetési Non-profit Kft felügyelő bizottságába tagként javasolja az alábbi személyt: 
 
Dely Lászlóné (2660 Balassagyarmat, Kossuth L. u. 2-4.. szám alatti ) lakos 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a javaslatot a Balassagyarmati 
Városüzemeltetési Non-profit Kft taggyűlésén előterjessze és a szükséges intézkedéseket 
megtegye. 
 
Határidő: a 2. pont tekintetében 2015. július 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

K.m.f. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

61/2015. (VIII.17.) határozata 
az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek 

támogatásáról 
 
1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására 
kiírt pályázati kiírásra 10 millió Ft támogatási összeg erejéig. 
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 
 
Határidő: 2015. szeptember 1. 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 

K.m.f. 

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

 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

62/2015. (IX.29.) határozata 
Patvarc Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

 



 
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi I. félévi költségvetési 
beszámolót - annak szöveges értékelését és a beszámoló részét képező 1- 4. számú mellékleteket - 
elfogadja. 

K.m.f. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

63/2015. (IX.29.) határozata 
a Központi Óvoda 2015. évi költségvetésének módosításával való egyetértéséről 

 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalom szerint egyetért a Központi Óvoda 2015. évi költségvetésének módosításával. 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2015. szeptember 30.  
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

K.m.f. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

64/2015. (IX.29.) határozata 
a Balassagyarmat Város, Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzatai által fenntartott 

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításával való 
egyetértésről 

 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város, Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzatai 
által közösen fenntartott Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az 
intézmény fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa. 
 
Határidő: 2015.szeptember 30. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 

K.m.f. 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 



 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

65/2015. (IX.29.) határozata 
a 2015. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 

 
 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország 2015. évi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján támogatási igényt nyújt be a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra, mely a települési 
önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását 
veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. 
  
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések 
megtételére. 
 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

Felelős: Bernáth Kornélia 

K.m.f. 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

66/2015. (IX.29.) határozata 
a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 
 
1.) Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország költségvetési törvénye 
alapján támogatási igényt nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra. 
 
2.)A Képviselő-testület vállalja, hogy az önerőt - 1000 Ft/erdei m3+áfa -, valamint a tüzelőanyag 
szállításából származó költségeket a 2015. évi költségvetésében biztosítja. 
 
3.)A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást 
nem kér. 
 
4.)A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

K.m.f. 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 



PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

67/2015. (IX.29.) határozata 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátására vonatkozó pályázat 

kiírásáról 

 

1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a települési szilárd hulladék 
gyűjtésére és szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására 
2016. január 01. napjától számított egy éves, határozott időtartamra az előterjesztés melléklete 
szerinti tartalommal pályázatot ír ki.  

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő a 2. pont tekintetében: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
    dr. Varga Andrea jegyző 

K.m.f. 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                          polgármester                                                                          jegyző 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

68/2015. (IX.29.) határozata 
a Patvarc Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kötött 

szerződés meghosszabbításáról 
 
4. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patvarc Község közigazgatási 

területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási tevékenység ellátására a DMRV Dunamenti Regionális Vízmű Zrt-vel 
létrejött szerződését a közszolgáltató kijelöléséig, legfeljebb azonban 2015. szeptember 30-tól 
számított további fél éves időtartamra meghosszabbítja. 

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződésmódosítás 

aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

K.m.f. 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                          polgármester                                                                          jegyző 
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

69/2015. (IX.29.) határozata 
a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel kapcsolatos gördülő fejlesztési tervek 

elfogadásáról 

 



1. A Képviselő-testület a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer Patvarc Község 

Önkormányzata tulajdonában álló részének ivóvíz ágazatra vonatkozó gördülő fejlesztési 

tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

 

2.  A Képviselő-testület a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer Patvarc Község 

Önkormányzata tulajdonában álló részének szennyvíz ágazatra vonatkozó gördülő 

fejlesztési tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a gördülő fejlesztési tervekkel kapcsolatban 

szükségessé váló intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2015. december 31. 

Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

K.m.f. 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                          polgármester                                                                          jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

70/2015. (IX.29.) 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 2015/2016. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok 
támogatására kiírt 2016. 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 2016. évi költségvetésében a szociális 
előirányzaton belül 500.000.- Ft-ot biztosít.   

 
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére. 
 
 Határidő: 2015. október 1. (a pályázathoz való csatlakozás) 
      2015. december 07. (a pályázat elbírálására) 
 Felelős:   dr. Varga Andrea jegyző 
 

K.m.f. 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                      polgármester                                                            jegyző 



PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

71/2015. (X.05) határozata 
Patvarc Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról  

 
 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi belső ellenőrzési tervét a 

határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.  
 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős:     dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő: folyamatos 
 

K.m.f. 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                          polgármester                                                                          jegyző 

 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

72/2015. (X.05) határozata 
a Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Társulás 2014 – 2015 évi beszámolójának elfogadásáról 
 

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal 
elfogadja a Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti 
Társulás 2014 – 2015 évi beszámolóját. 

 
K.m.f. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

73/2015. (X.05) határozata 
a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladataiban bekövetkező változás miatti 

felülvizsgálatról 
 

1.Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt 
tartalommal elfogadja a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladatiban 2016. január 1. napjától 
bekövetkező változás miatt a szolgálat jelenlegi működésére vonatkozó felülvizsgálatot.  

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a felülvizsgálat valamint 
jogszabályváltozás okán szükségessé váló módosításokat a soron következő képviselő-testületi 
ülésre terjessze be. 
 

K.m.f. 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                     polgármester                                                             jegyző 



PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

74/2015. (X.05) határozata 
Patvarc község belterületi útjainak 2015-2016. évi téli síkosságmentesítéséről szóló 

vállalkozási szerződés megkötéséről    
 

1. Patvarc Község Képviselő-testülete Patvarc község belterületi útjainak 2015-2016. évi téli 
síkosság mentesítésére Tóth Katalin egyéni vállalkozó ajánlatát elfogadja és felhatalmazza 
a polgármestert, a vállalkozási szerződés aláírására az ajánlatban megadott nettó 7.500,-
Ft/óra egységárral. 

 

2. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
2016. évi költségvetésbe kerüljön beépítésre 500 eFt keretösszeg a téli síkosság mentesítés 
biztosítására. 

 
K.m.f. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

75/2015. (X.05) határozata 
a patvarci 024/15 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 38/2015. (V.11) határozatával 

elidegenítésre meghirdetett patvarci 024/15 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja. 

 
2. A Képviselő-testület a határozat mellékletében foglalt tartalommal ismételten elidegenítésre 

meghirdeti a patvarci 024/15 hrsz-ú, legelő művelési ágú, 4 ha 4645 m2 területű, 7,14 AK 
ingatlant. 

 
3. A képviselő – testület felkéri a polgármestert a pályázat kiírásához kapcsolódóan szükséges 

intézkedések megtételére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett 
ajánlatokat a soron következő képviselő-testületi ülésre döntésre terjessze elő. 

 
Határidő: pályázat kiírására 2015. október 7. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 

K.m.f. 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                      polgármester                                                             jegyző 
 
 
 

 PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

76/2015. (XI.23) határozata 
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2014 – 2015 évi beszámolójának 

elfogadásáról  



Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal 
elfogadja Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulásának 2014 – 2015 évi beszámolóját. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

77/2015. (XI.23) határozata 
az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás 2016. évi működésének finanszírozásáról 

 

 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Ipoly-

Táj Területfejlesztési Társulásban 2016. évi I. félévére vonatkozóan a tagdíjfizetési 

kötelezettség legfeljebb 60,- Ft/lakos/félév mértékben visszaállításra kerüljön.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntésről az Ipoly-táj 

Területfejlesztési Társulást tájékoztassa. 

 

Felelős:  Bernáth Kornélia polgármester 

Határidő:  2015. december 31. 

 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

 78/2015. (XI.23) határozata  
tulajdonközösség megszüntetéséről szóló megállapodás megkötéséről 

 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Balassagyarmat, 
Őrhalom, Hugyag, Patvarc Önkormányzat szennyvízközmű tulajdonközösség 2016. 
január 01. napjával, közös megegyezéssel történő megszűntetését.  

 

2. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonközösség közös 
vagyonának megosztását a határozat mellékletét képező megállapodás tervezetnek 
megfelelő tartalommal fogadja el.  
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Határidő:  2015. december 31. 
Felelős:Bernáth Kornélia polgármester 

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



PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

79 A/2015. (XI.23) határozata 
a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat feladataiban bekövetkező változás miatti 

döntések meghozataláról 

1.Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy a 
Balassagyarmaton mint járásszékhelyen létrehozásra kerülő Gyermekjóléti és családsegítő központ 
feladatait önálló szervezeti egységként a Gazdasági és műszaki ellátó szervezethez integráltan látja 
el 2016. január 1. napjától. E szervezet kereteiben kerülnek ellátásra Balassagyarmat központtal a 
Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög településeken biztosításra kerülő gyermekjóléti és 
családsegítő szolgáltatási feladatok is. A Képviselő-testület egyetért azzal – figyelemmel a 2. és 3. 
pontban foglaltakra -, hogy a Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög Gyermekjóléti, Családsegítő és 
Étkezési Társulásban foglalkoztatott személyek áthelyezéssel átkerüljenek a további feladatellátás 
érdekében az önkormányzat által fenntartott intézményekhez. ( Gazdasági és műszaki ellátó 
szervezethez, valamint 1 fő a Szent Erzsébet Idősek otthonához)  

2. A Képviselő-testület felkéri a Gazdasági és műszaki ellátó szervezet vezetőjét, hogy az alapító 
okiratban szükséges módosítások átvezetését kezdeményezze, valamint, hogy a működési 
engedély kiadásához szükséges eljárást megindítsa. 

3. A képviselő-testület az étkeztetés mint szociális alapellátás feladatait 2016. január 1. napjától a 
Szent Erzsébet Idősek otthonával kötött megállapodás útján kívánja biztosítani. A képviselő-
testület felkéri az intézményvezetőt az alapító okirat és a szakmai dokumentumok módosításának 
kezdeményezésére, valamint a működési engedély módosításának kezdeményezésére. 

 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

79 B/2015. (XI.23) határozata 
Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Társulás megszüntetéséről 
 
 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 

Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás 
2015. december 31. 2016. január 1. fordulónappal közös megegyezéssel megszüntetésre 
kerüljön. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás közös megegyezéssel történő 
megszüntetésére Balassagyarmat és Ipolyszög települések azonos tartalmú döntésének 
meghozatala esetén van mód. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
         dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő: azonnal 



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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

80/2015. (XI.23) határozata 
Patvarc Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának  

felülvizsgálatáról 
 

 
3. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-ának megfelelően a 
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2 évente előírt felülvizsgálatának eleget tett és a 
felülvizsgálatot a határozat mellékletét képező változtatásokkal együtt elfogadja. 
 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott módosításokkal kiegészített 
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának nyilvánosságához szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
         dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő: azonnal 
 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

81/2015. (XI.23) határozata 
Patvarc község hulladékgazdálkodási közszolgáltatás  

tevékenység ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 
 
 
1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tevékenység ellátására kiírt pályázatra pályázat nem 
került benyújtásra, így a képviselő-testület a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítja. 

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás vonatkozó – előzőekkel megegyező tartalmú -új 
pályázat kiírásáról. 

 
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére, a katasztrófavédelem illetékes szerveinek értesítésére. 
 
 
Határidő: 2015. november 25. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 



 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

82/2015. (XI.23) határozata 
a patvarci 024/15 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

 
 
1.Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 
 
meghirdetett patvarci 024/15 hrsz-ú  legelő művelési ágú, 4 ha 4645 m2 területű, 7,14 AK 
ingatlan 2.232.250,- forint azaz Kétmillió-kétszázharminckétezer-kétszázötven forint összegért 
Forgács Ákos (született: Balassagyarmat, 1985.05.17. anyja neve: Juhász Ilona, lakcím: 2668 
Patvarc, Gyarmati út 68.) részére történő elidegenítéssel. 
 
2.A képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szerződés megkötésére. 
 
Határidő:  
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
83 /2015. (XI.23.) határozata  

Galanics Bence Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. 
évi fordulójának elbírálásáról 

 
Patvarc Község Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) Galanics Bence 
(sz.név: Galanics Bence, sz.h.: Budapest, sz.idő: 1996. március 08., an.: Máté Theodóra) - 
2668 Patvarc, Babits Mihály 12. – szám alatti lakos „A” típusú Bursa Hungarica pályázati 
kérelmének helyt adva, Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló 19/2013.(XI.07.) számú 
rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján 10 hónapra,  

 
2016. február- június valamint 2016. szeptember – 2017. január hónapokra 

3000,-Ft/hó támogatásban részesíti, 
 
amelyet a felsőoktatási intézményen keresztül, szociális önkormányzati ösztöndíjként folyósít. 
 
A Képviselő-testület megkeresi a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 
Osztályát, hogy a megállapított támogatás összegét részletekben utalja át az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára. 
A megítélt támogatás első részletét 15.000 forintnak az átutalását 2016. január 31. napjáig, míg a 
második 15.000 forint összegű támogatás részletének átutalását 2016. augusztus 31. napjáig kell 
teljesíteni. 
 
A Testület felhívja a támogatott figyelmét, hogy köteles az ösztöndíj folyósításának 
időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul, (de 
legkésőbb 15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt és a folyósító felsőoktatási 
intézményt. A bejelentést az EPER-Burs rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az 
értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 



adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása, 

- tanulmányok helyének megváltozása (új felsőoktatási intézmény, kar, szak 
megadásával), 

- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása, 

- személyes adatinak (neve, lakóhelye) változása. 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 
Jelen eljárás költség- és illetékmentes. 
 
A Képviselő-testület döntése ellen jogszabálysértésre hivatkozással a kézhezvételtől számított 30 
napon belül a Balassagyarmati Járásbírósághoz címzett, de az Patvarc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületéhez benyújtott keresettel lehet élni. 
 
A Képviselő-testület hatáskörét és illetékességét a Rendelet, valamint az Patvarc Község 
Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III.29.) 
számú rendelet 4. § (5) a./ pontja biztosítja. 

A határozatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71. § és 72. §-a alapján hoztam meg. A jogorvoslati 
lehetőséget a Ket. 109. § (1) bekezdés a./ pontja, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. 
évi III. törvény 330. § (2) bekezdése biztosítja. 

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

Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
84 /2015. (XI.23.) határozata  

Oczot Balázs Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi 
fordulójának elbírálásáról 

 
Patvarc Község Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) Oczot Balázs 
(sz.név: Oczot Balázs, sz.h.: Balassagyarmat, sz.idő: 1995. szeptember 18., an.: Sallai 
Mónika) - 2668 Patvarc, Mikes Kelemen u 15. – szám alatti lakos „A” típusú Bursa Hungarica 
pályázati kérelmének helyt adva, Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló 19/2013.(XI.07.) számú 
rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján 10 hónapra,  

 
2016. február- június valamint 2016. szeptember – 2017. január hónapokra 

3000,-Ft/hó támogatásban részesíti, 
 
amelyet a felsőoktatási intézményen keresztül, szociális önkormányzati ösztöndíjként folyósít. 
 
A Képviselő-testület megkeresi a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 
Osztályát, hogy a megállapított támogatás összegét részletekben utalja át az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára. 
A megítélt támogatás első részletét 15.000 forintnak az átutalását 2016. január 31. napjáig, míg a 
második 15.000 forint összegű támogatás részletének átutalását 2016. augusztus 31. napjáig kell 
teljesíteni. 



 
A Testület felhívja a támogatott figyelmét, hogy köteles az ösztöndíj folyósításának 
időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul, (de 
legkésőbb 15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt és a folyósító felsőoktatási 
intézményt. A bejelentést az EPER-Burs rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az 
értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása, 

- tanulmányok helyének megváltozása (új felsőoktatási intézmény, kar, szak 
megadásával), 

- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása, 

- személyes adatinak (neve, lakóhelye) változása. 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 
Jelen eljárás költség- és illetékmentes. 
 
A Képviselő-testület döntése ellen jogszabálysértésre hivatkozással a kézhezvételtől számított 30 
napon belül a Balassagyarmati Járásbírósághoz címzett, de az Patvarc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületéhez benyújtott keresettel lehet élni. 
 
A Képviselő-testület hatáskörét és illetékességét a Rendelet, valamint az Patvarc Község 
Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III.29.) 
számú rendelet 4. § (5) a./ pontja biztosítja. 

A határozatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71. § és 72. §-a alapján hoztam meg. A jogorvoslati 
lehetőséget a Ket. 109. § (1) bekezdés a./ pontja, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. 
évi III. törvény 330. § (2) bekezdése biztosítja. 

 

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

Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
85 /2015. (XI.23.) határozata  

Orgoványi János Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. 
évi fordulójának elbírálásáról 

 
Patvarc Község Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) Orgoványi János 
(sz.név: Orgoványi János, sz.h.: Balassagyarmat, sz.idő: 1996. május 18., an.: Gyurovics 
Rita) - 2668 Patvarc, Mikes Kelemen u 32. – szám alatti lakos „A” típusú Bursa Hungarica 
pályázati kérelmének helyt adva, Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló 19/2013.(XI.07.) számú 
rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján 10 hónapra,  

 
2016. február- június valamint 2016. szeptember – 2017. január hónapokra 

3000,-Ft/hó támogatásban részesíti, 
 



amelyet a felsőoktatási intézményen keresztül, szociális önkormányzati ösztöndíjként folyósít. 
 
A Képviselő-testület megkeresi a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 
Osztályát, hogy a megállapított támogatás összegét részletekben utalja át az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára. 
A megítélt támogatás első részletét 15.000 forintnak az átutalását 2016. január 31. napjáig, míg a 
második 15.000 forint összegű támogatás részletének átutalását 2016. augusztus 31. napjáig kell 
teljesíteni. 
 
A Testület felhívja a támogatott figyelmét, hogy köteles az ösztöndíj folyósításának 
időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul, (de 
legkésőbb 15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt és a folyósító felsőoktatási 
intézményt. A bejelentést az EPER-Burs rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az 
értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása, 

- tanulmányok helyének megváltozása (új felsőoktatási intézmény, kar, szak 
megadásával), 

- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása, 

- személyes adatinak (neve, lakóhelye) változása. 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 
Jelen eljárás költség- és illetékmentes. 
 
A Képviselő-testület döntése ellen jogszabálysértésre hivatkozással a kézhezvételtől számított 30 
napon belül a Balassagyarmati Járásbírósághoz címzett, de az Patvarc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületéhez benyújtott keresettel lehet élni. 
 
A Képviselő-testület hatáskörét és illetékességét a Rendelet, valamint az Patvarc Község 
Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III.29.) 
számú rendelet 4. § (5) a./ pontja biztosítja. 

A határozatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71. § és 72. §-a alapján hoztam meg. A jogorvoslati 
lehetőséget a Ket. 109. § (1) bekezdés a./ pontja, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. 
évi III. törvény 330. § (2) bekezdése biztosítja. 

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

 

Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
86 /2015. (XI.23.) határozata 

Orgoványi Dorottya Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2016. évi fordulójának elbírálásáról 

 
Patvarc Község Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) Orgoványi Dorottya 
(sz.név: Orgoványi Dorottya, sz.h.: Balassagyarmat, sz.idő: 1997. július 23., an.: Gyurovics 



Rita) - 2668 Patvarc, Tölgyfa u 1. – szám alatti lakos „A” típusú Bursa Hungarica pályázati 
kérelmének helyt adva, Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló 19/2013.(XI.07.) számú 
rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján 10 hónapra,  

 
2016. február- június valamint 2016. szeptember – 2017. január hónapokra 

3000,-Ft/hó támogatásban részesíti, 
 
amelyet a felsőoktatási intézményen keresztül, szociális önkormányzati ösztöndíjként folyósít. 
 
A Képviselő-testület megkeresi a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 
Osztályát, hogy a megállapított támogatás összegét részletekben utalja át az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára. 
A megítélt támogatás első részletét 15.000 forintnak az átutalását 2016. január 31. napjáig, míg a 
második 15.000 forint összegű támogatás részletének átutalását 2016. augusztus 31. napjáig kell 
teljesíteni. 
 
A Testület felhívja a támogatott figyelmét, hogy köteles az ösztöndíj folyósításának 
időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul, (de 
legkésőbb 15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt és a folyósító felsőoktatási 
intézményt. A bejelentést az EPER-Burs rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az 
értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása, 

- tanulmányok helyének megváltozása (új felsőoktatási intézmény, kar, szak 
megadásával), 

- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása, 

- személyes adatinak (neve, lakóhelye) változása. 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 
Jelen eljárás költség- és illetékmentes. 
 
A Képviselő-testület döntése ellen jogszabálysértésre hivatkozással a kézhezvételtől számított 30 
napon belül a Balassagyarmati Járásbírósághoz címzett, de az Patvarc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületéhez benyújtott keresettel lehet élni. 
 
A Képviselő-testület hatáskörét és illetékességét a Rendelet, valamint az Patvarc Község 
Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III.29.) 
számú rendelet 4. § (5) a./ pontja biztosítja. 

A határozatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71. § és 72. §-a alapján hoztam meg. A jogorvoslati 
lehetőséget a Ket. 109. § (1) bekezdés a./ pontja, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. 
évi III. törvény 330. § (2) bekezdése biztosítja. 

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

 



Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
87 /2015. (XI.23.) határozata  

Szalánszki Bence Róbert Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának elbírálásáról 

 
Patvarc Község Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) Szalánszki Bence 
Róbert (sz.név: Szalánszki Bence Róbert, sz.h.: Balassagyarmat, sz.idő: 1993. július 05., 
an.: Géczi Julianna Eszter) - 2668 Patvarc, Mikes Kelemen u 13. – szám alatti lakos „A” 
típusú Bursa Hungarica pályázati kérelmének helyt adva, Patvarc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról 
szóló 19/2013.(XI.07.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján 10 hónapra,  

 
2016. február- június valamint 2016. szeptember – 2017. január hónapokra 

3000,-Ft/hó támogatásban részesíti, 
 
amelyet a felsőoktatási intézményen keresztül, szociális önkormányzati ösztöndíjként folyósít. 
 
A Képviselő-testület megkeresi a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 
Osztályát, hogy a megállapított támogatás összegét részletekben utalja át az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára. 
A megítélt támogatás első részletét 15.000 forintnak az átutalását 2016. január 31. napjáig, míg a 
második 15.000 forint összegű támogatás részletének átutalását 2016. augusztus 31. napjáig kell 
teljesíteni. 
 
A Testület felhívja a támogatott figyelmét, hogy köteles az ösztöndíj folyósításának 
időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul, (de 
legkésőbb 15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt és a folyósító felsőoktatási 
intézményt. A bejelentést az EPER-Burs rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az 
értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása, 

- tanulmányok helyének megváltozása (új felsőoktatási intézmény, kar, szak 
megadásával), 

- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása, 

- személyes adatinak (neve, lakóhelye) változása. 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 
Jelen eljárás költség- és illetékmentes. 
 
A Képviselő-testület döntése ellen jogszabálysértésre hivatkozással a kézhezvételtől számított 30 
napon belül a Balassagyarmati Járásbírósághoz címzett, de az Patvarc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületéhez benyújtott keresettel lehet élni. 
 
A Képviselő-testület hatáskörét és illetékességét a Rendelet, valamint az Patvarc Község 
Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III.29.) 
számú rendelet 4. § (5) a./ pontja biztosítja. 

A határozatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71. § és 72. §-a alapján hoztam meg. A jogorvoslati 



lehetőséget a Ket. 109. § (1) bekezdés a./ pontja, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. 
évi III. törvény 330. § (2) bekezdése biztosítja. 

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

 
Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

88 /2015. (XI.23.) határozata 
Hering Aletta Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi 

fordulójának elbírálásáról 
 
Patvarc Község Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) Hering Aletta 
(sz.név: Hering Aletta, sz.h.: Balassagyarmat, sz.idő: 1994. április 13., an.: Horváth Ida 
Ilona) - 2668 Patvarc, Mikes Kelemen u 33. – szám alatti lakos „A” típusú Bursa Hungarica 
pályázati kérelmének helyt adva, Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló 19/2013.(XI.07.) számú 
rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján 10 hónapra,  

 
2016. február- június valamint 2016. szeptember – 2017. január hónapokra 

3000,-Ft/hó támogatásban részesíti, 
 
amelyet a felsőoktatási intézményen keresztül, szociális önkormányzati ösztöndíjként folyósít. 
 
A Képviselő-testület megkeresi a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi 
Osztályát, hogy a megállapított támogatás összegét részletekben utalja át az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára. 
A megítélt támogatás első részletét 15.000 forintnak az átutalását 2016. január 31. napjáig, míg a 
második 15.000 forint összegű támogatás részletének átutalását 2016. augusztus 31. napjáig kell 
teljesíteni. 
 
A Testület felhívja a támogatott figyelmét, hogy köteles az ösztöndíj folyósításának 
időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul, (de 
legkésőbb 15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt és a folyósító felsőoktatási 
intézményt. A bejelentést az EPER-Burs rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az 
értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi 
adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása, 

- tanulmányok helyének megváltozása (új felsőoktatási intézmény, kar, szak 
megadásával), 

- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása, 

- személyes adatinak (neve, lakóhelye) változása. 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 
Jelen eljárás költség- és illetékmentes. 
 
A Képviselő-testület döntése ellen jogszabálysértésre hivatkozással a kézhezvételtől számított 30 
napon belül a Balassagyarmati Járásbírósághoz címzett, de az Patvarc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületéhez benyújtott keresettel lehet élni. 
 



A Képviselő-testület hatáskörét és illetékességét a Rendelet, valamint az Patvarc Község 
Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III.29.) 
számú rendelet 4. § (5) a./ pontja biztosítja. 

A határozatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 71. § és 72. §-a alapján hoztam meg. A jogorvoslati 
lehetőséget a Ket. 109. § (1) bekezdés a./ pontja, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. 
évi III. törvény 330. § (2) bekezdése biztosítja. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

89/2015. (XI.23) határozata 
a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjában való részvétel támogatásáról 

1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testületének benyújtja pályázatát a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. 

 

2./ A Képviselő-testület elviekben támogatja, hogy Szabó Salome Daniella, a Kiss Árpád 
Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulója (Anyja neve: Cvetanovová Renáta, Lakcím: 2668, 
Patvarc, Mikes Kelemen út 31.) részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programjában. 

 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat megküldésével nyújtsa 
be pályázatát a Balassi Bálint Gimnáziumhoz, valamint tájékoztassa az Emberi Erőforrások 
Minisztériumát a város tehetséggondozó programban való részvételéről és a támogatott tanuló 
személyéről. 
 

Határidő: a 3. pont tekintetében 2015. december 10. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

90/2015. (XI.23) határozata 
a Patvarc 0105/16 hrsz-ú földrészlet adás-vételére vonatkozó agrárkamarai állásfoglalás 

ellen benyújtott kifogások elbírálásáról 
 

1.Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági 
és Vidékfejlesztési Kamara Nógrád Megyei Elnöksége ( a továbbiakban: helyi földbizottságként 
eljáró szerv ) NOG01-00957-4/2015. iktatószámú állásfoglalása  

- ellen Leszenyiczki Mária Réka eladó ( 2668 Patvarc, Gyarmati út 37.) által benyújtott kifogást 
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, 



- ellen Lódi Lilla vevő ( 2668. Patvarc, Gyarmati út 81.) által benyújtott kifogást elutasítja.              
                
 
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, annak közlésétől számított 30 napon belül a 
határozat bírósági felülvizsgálata kérelmezhető. Az erre irányuló keresetlevelet a Salgótarjáni 
Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz  ( 3100 Salgótarján, Pipishegy u. 1.) címezve, de 
Balassagyarmat Város Jegyzőjéhez ( 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.) kell 
benyújtani. 
 

I n d o k o l á s : 
 
 

A rendelkező részben feltüntetett eladó ( a továbbiakban: eladó ) és vevő ( a továbbiakban: vevő ) 
között 2015. április 20. napján adásvételi szerződés jött létre a patvarci 0101/16 hrsz-ú, szántó 
művelési ágú termőföld ingatlan 4188/155114- ed tulajdoni illetőségére. A vételár 3.000.000.-
/hárommillió/ Ft.-ban került meghatározásra. 

 
Az adásvételi szerződéshez a 2013. évi CCXII. Törvény ( a továbbiakban: Földforgalmi törvény ) 
103. §-a alapján állásfoglalást adott ki a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamara Nógrád Megyei Elnöksége ( a továbbiakban: helyi földbizottságként eljáró szerv ) 
NOG01-00957-4/2015. iktatószám alatt, amelyben az adásvételi szerződés jóváhagyását nem 
támogatta. 
Ennek indokaként hivatkozott a Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés  a), b) és cb) pontjaiban 
foglalt rendelkezésekre és ezekkel összefüggésben arra, hogy értékelése szerint az adásvételi 
szerződés alkalmas a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére, a felek már a Földforgalmi 
törvény hatálybalépése előtt megállapodtak a tulajdonjog átruházásában, a vevő a szerződéssel 
olyan jogi helyzetet nyer el, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát visszaélésszerűen 
gyakorolhatja. 
Összességében jutott arra a következtetésre, hogy a szerződés alkalmas a törvény céljainak, 
rendelkezéseinek a megkerülésére. 

 
A Földforgalmi törvény 68. § (5) bekezdésében biztosított jogosultsággal élve az állásfoglalás ellen 
mind az eladó, mid a vevő kifogást terjesztett elő. 
Az eladó vitatta, hogy a tulajdonjog átruházásában már korábban megállapodtak volna, továbbá 
az állásfoglalást a vevő személye elleni ellentét következményének minősítette. 
A vevő a kifogásában hivatkozott arra, hogy az állásfoglalás a 17/2015. (VI.05.) AB határozat ( a 
továbbiakban: AB határozat ) 2/a) pontjában rögzített alkotmányos követelménynek nem felel 
meg, mert csak jogszabályhelyeket idéz és nem nevesíti azokat a konkrét körülményeket, amelyek 
a következtetése alapjául szolgáltak, tehát az állásfoglalás nem okszerű és nem érdemi. 

 
Ezeket a kifogásokat a Földforgalmi törvény 68. § (5) bekezdése alapján a képviselő- testület 
bírálta el. 
 
Az eladó kifogása elkésett, mert az állásfoglalást 2015. november 11. napján vette át, de a kifogást 
csak 2015. november 17. napján, a törvényes 5 napos határidő után nyújtotta be. Az elkésett 
kifogást a képviselő-restületnek a 2013. évi CCXII. 103/A. (2) bekezdése alapján érdemi vizsgálat 
nélkül el kellett utasítania. 
 
A vevő kifogását azonban érdemben kellett elbírálni.  
Ennek során a képviselő-testület – megismerve a települési agárgazdasági bizottság írásbeli 
véleményét – az elbíráláshoz legjobb tudomása szerinti tényként értékelte, hogy a szerződésben 



kikötött vételár ( 3.000.000.-Ft.) irreálisan magas, a helyben kialakult 500.000.- - 600.000.-Ft/ha 
átlagárakhoz képest, különösen, hogy helyi ismeret szerint a vevő használatában lévő, átruházható 
ingatlanrész egy része mély fekvésű, művelésre kevésbé alkalmas terület. A szerződésben 
alkalmazott 1.298.700.-Ft./ha aránytalan vételár így alkalmas annak megállapítására, hogy a vevő 
elővásárlásra jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától. 
Továbbá  - figyelembe véve, hogy a Balassagyarmati Járásbíróság a 2014. december 8. napján 
meghozott ítéletével megsemmisítette a patvarci 0105/16 hrsz-ú külterületi ingatlanra 2012. május 
2. napján megkötött csereszerződést annak színlelt volta miatt, mert a csereszerződés az 
elővásárlásra jogosult kizárására irányult – megállapította azt is, hogy az adásvételi szerződés 
alkalmas a tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére. A Földforgalmi törvény 14. § (2) bekezdése 
ugyanis tulajdonszerzési jogosultság feltételeként határozza meg, hogy a szerző féllel szemben 5 
éven belül nem állapították meg, hogy szerzési korlátozások megkerülésére irányuló jogügyletet 
kötött. A vevő tehát nem volt jogosult termőföld adásvételére adásvételi szerződést kötni.  
 
A vevői kifogás érdemi elbírálása során a képviselő-testület az AB határozat szerinti eljáró 
közigazgatási hatósági szerv jogosult volt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CLX. törvény ( a továbbiakban: Ket.)  105.§ (2) bekezdése alapján  
döntéséhez a tényállást kiegészíteni és a legjobb tudomása szerint figyelembe vett tények alapján 
megállapítani , hogy a vevő kifogása nem alapos, mert a Földforgalmi törvény 24. § (2) bekezdés 
a) és d) pontjában foglaltak szerint az adásvételi szerződés alkalmas a törvény céljainak, 
rendelkezéseinek a megkerülésére, így jóváhagyása nem támogatható. 
 
A határozat elleni jogorvoslati tájékoztató az AB határozat 2) pontján és a Ket. 100. § (1) 
bekezdés f) pontján és (2) bekezdésén alapul. 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

91/2015. (XI.23) határozata 
Ipad vásárlásáról 

 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés terhére 1 db 
Ipad air 2 4G típusú tablet megvásárlását támogatja bruttó 250.000.-Ft értékben.                            
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

 
 

Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 

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



PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

92/2015. (XII.14.) határozata 
gépjármű vásárlásáról 

 
 

3. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti azon szándékát, hogy 2016. 
évben pályázati úton gépjárművet kíván beszerezni. 

 
4. A Képviselő-testület a –a határozat 1. pontjában megjelölt- pályázat kiírásáig és elbírálásáig 

használt gépjárművet vásárol maximum 2,5 millió Ft összegben. 
 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

93/2015. (XII.14.) határozata 
óvodai elszámolásról 

 

1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal – a közüzemi díjakkal korrigáltan – jóváhagyja a 2013. évre vonatkozó óvodai 
elszámolást. 
 
2./A Képviselő-testület rögzíti, hogy pénzfizetési kötelezettség a 2013. évre nézve sem Patvarc 
község, sem Balassagyarmat város részéről nem merül fel.  
 
3./A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Patvarci Tagóvoda külön közüzemi 
mérőkkel/almérőkkel való ellátása épüljön ki, mely a központi óvodai költségvetésében kerül 
biztosítására. A kiépített mérők/ almérők tekintetében a közüzemi szerződések megkötését a 
központi óvoda révén a Gazdasági és Műszaki Ellátó szervezet koordinálja. 

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő a 3. pont tekintetében: megkezdésre: 2015. december 15.  
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 



 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

94/2015. (XII.14.) határozata 
Patvarc Község Önkormányzatának Patvarc Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosításáról  

 
 

1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Patvarc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával megkötésre 
kerülő együttműködési megállapodást. 

 
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására. 
 
 
Határidő: 2015. december 31.  
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

95/2015. (XII.14.) határozata 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási  

szerződés megkötéséről 

 

1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a települési szilárd hulladék 
gyűjtésére, szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ideiglenes 
ellátásával a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kijelölt közszolgáltatót bízza 
meg 2016. január 01.  napjától 2016. december 31. napjáig terjedő, határozott időtartamra. 
 
2./A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásra vonatkozó – előzőekkel megegyező tartalmú -új 
pályázat kiírásáról. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására, 
valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő a 2. pont tekintetében: 2015. december 31.   
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 



PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

96/2015. (XII.14.) határozata 
Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Társulás megszüntetéséről szóló 79/B/2015 (XI.23.)  határozat módosításáról 
 
5. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Ipolyszög és 

Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás megszüntetéséről szóló 
79/B/2015 (XI.23.) határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
„Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Balassagyarmat, 
Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési Társulás – a Szent Erzsébet Idősek Otthona általi étkeztetésre 
vonatkozó működési engedély megszerzését követően - közös megegyezéssel megszüntetésre 
kerüljön. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás közös megegyezéssel történő 
megszüntetésére Balassagyarmat és Ipolyszög települések azonos tartalmú döntésének 
meghozatala esetén van mód.” 
 
6. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
         dr. Varga Andrea jegyző 

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


