Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. évi h a t á r o z a t a i

1/2016.(I.28.)

a migrációs helyzettel kapcsolatos kezdeményezésről

2/2016.(II.15.)

a Balassagyarmati Közös Önkormányzati
költségvetésével való egyetértésről

3/2016.(II.15.)

a Központi Óvoda 2016. évi költségvetésével való egyetértésről

4/2016.(II.15.)

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

5/2016.(II.15.)

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

6/2016.(II.15.)

a Központi óvoda házirendjének felülvizsgálatáról

7/2016.(II.15.)

az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról

8/2016.(II.15.)

Balassagyarmati
jóváhagyásáról

9/2016.(II.15.)

a Patvarc Község Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról

10/2016.(II.15.)

a Balassagyarmat, Patvarc, Ipolyszög Családsegítő, Gyermekjóléti és
Étkeztetési Társulás társulási megállapodásának módosításáról

11/2016.(II.15.)

Patvarc Község
felülvizsgálatáról

12/2016.(II.15.)

a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyására

13/2016.(II.15.)

Patvarc Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének
elfogadásáról

14/2016.(III.30.)

a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a
közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

15/2016.(III.30.)

a Balassagyarmati Központi Óvoda beszámolójának jóváhagyásáról

16/2016.(III.30.)

a 9/2016.(II.15.) határozat visszavonásáról

17/2016.(III.30.)

Patvarc község hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tevékenység ellátására
kiírt pályázat elbírálásáról

Közös

Önkormányzati

Önkormányzata

Hivatal

Hivatal

Közbeszerzési

2016.

évi

beszámolójának

szabályzatának

18/2016.(III.30.)

Ludányhalászi Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet
alapítványának támogatásáról

19/2016.(III.30.)

a testvér-települési programok
vonatkozó pályázat benyújtásáról

20/2016.(III.30.)

a Patvarc Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyzetéről
szóló tájékoztatás elfogadásáról

21/2016.(IV.27.)

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati
Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége
2015.
évi
beszámolójának
jóváhagyásáról

22/2016.(IV.27.)

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati
Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság
2015.
évi
beszámolójának
jóváhagyásáról

23/2016.(IV.27.)

a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit
tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalásáról

24/2016.(IV.27.)

a Patvarc 090 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról

25/2016.(IV.27.)

az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15
tárgyú pályázati kiírással kapcsolatos támogató nyilatkozatról

26/2016.(IV.27.)

a VP-6-7.4.1.1-16 - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére tárgyú pályázat benyújtásáról

27/2016.(IV.27.)

Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és
Gyermekjóléti Társulás megszüntető okiratának elfogadásáról

28/2016.(IV.27.)

Ludányhalászi Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet
alapítványa támogatásának visszavonásáról

29/2016.(IV.27.)

Az
alapellátás
biztosítása
érdekében
Önkormányzatával kötendő megállapodásról

30/2016.(IV.27.)

vadászati jog gyakorlására vonatkozó képviseletről

31/2016.(V.25.)

Balassagyarmat Város Önkormányzata, Közös Önkormányzati hivatal és a
hozzá tartozó önkormányzatok és irányítása alá tartozó költségvetési
szervei 2015. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról

32/2016.(V.25.)

az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi
ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról

33/2016.(V.25.)

a 2015. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról

34/2016.(V.25.)

a Balassagyarmati Központi Óvoda átszervezéséről

és

együttműködések

Kft

támogatására

2015.

Balassagyarmat

évi

Város

35/2016.(V.25.)

a Balassagyarmati Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról

36/2016.(V.25.)

a Központi óvoda házirendjének kiegészítéséről

37/2016.(V.25.)

óvodai csoportszám meghatározásáról

38/2016.(V.25.)

a Balassagyarmati Központi Óvoda
beérkezett pályázat véleményezésére

39/2016.(V.25.)

a hugyagi 019/1. hrsz-ú ingatlanban lévő ingatlanhányadra vonatkozó
vételi ajánlat elfogadásáról

40/2016.(V.25.)

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó
pályázat benyújtásáról

41/2016.(V.25.)

TOP-3.2.1-15 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú
pályázat benyújtásáról

42/2016. (VIII.05.)

a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre
irányuló pályázat benyújtásáról

43/2016. (VIII.05.)

a patvarci 017/6. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról

44/2016. (VIII.05.)

az Ipoly-Táj Területfejlesztési
finanszírozásáról

intézményvezetői

Társulás

2016.

évi

pályázatára

működésének

45/2016. (VIII.05.) az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására programban való részvételre irányuló pályázat
benyújtásáról
46/2016. (VIII.05.)

a
polgármester
szabadságütemezésének
12/2016.(II.15.) határozat kiegészítéséről

jóváhagyásáról

szóló

47/2016. (VIII.25.)

a Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás
megszüntetéséről, a megszüntető megállapodás jóváhagyásáról

48/2016. (VIII.25)

a 45/2016. (VIII.05.) határozat kiegészítéséről

49/2016. (VIII.25)

helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

50/2016. (IX.26.)

Patvarc Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről

51/2016. (IX.26.)

Patvarc Község Önkormányzata bankszámlavezetésről

52/2016. (IX.26.)

a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról

53/2016. (IX.26.)

a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel és a Balassagyarmati
Regionális Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2017-2031 évekre vonatkozó
gördülő fejlesztési tervről

54/2016. (IX.26.)

a 2016. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény
benyújtásáról

55/2016. (IX.26.)

a Környezetvédelmi terv felülvizsgálatáról

56/2016. (IX.26.)

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
kiírásáról

57/2016. (IX.26.)

Központi Óvoda 2016/2017. nevelési évre szóló munkatervének
véleményezéséről

58/2016. (IX.26.)

a Balassagyarmati Városüzemeltetési Non-profit Kft új felügyelő
bizottsági tagjának személyére vonatkozó javaslattételéről

59/2016. (X.25.)

a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2015 – 2016
évi beszámolójának elfogadásáról

60/2016. (X.25.)

Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési
szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó
önkormányzatok 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

61/2016. (X.25.)

az egészségügyi alapellátás körébe tartozó gyermek és felnőtt központi
orvosi ügyelet ellátása vonatkozó szerződés módosításáról

62/2016. (X.25.)

haszonbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

63/2016. (X.25.)

Patvarc
község
belterületi
útjainak
2016-2017.
évi
síkosságmentesítéséről szóló vállalkozási szerződés megkötéséről

64/2016. (XII.12.)

a helyi iparűzési adóról szóló 24/2013.(XII.04.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálatáról

65/2016. (XII.12.)

a Balassagyarmati Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének
engedélyezésével való egyetértésről

66/2016. (XII.12.) Országos Mentőszolgálat Alapítvány Balassagyarmat
támogatásáról

téli

Mentőállomás

67/2016. (XII.12.)

a FIDO Állatmentő Alapítvány támogatásáról

68/2016. (XII.12.)

Patvarc Község Önkormányzatának Patvarc Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosításáról

69/2016. (XII.12.)

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről

70/2016. (XII.12.)

az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos
beszámoló elfogadásáról

71/2016. (XII.12.)

a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátásának, valamint Balassagyarmat Város Önkormányzata
tulajdonosi joggyakorlásának Állami Számvevőszék általi ellenőrzéséről
történő tájékoztatás elfogadásáról

72/2016. (XII.12.)

Deltamed Kft. támogatásáról

73/2016. (XII.12.)

Galanics Bence Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának elbírálásáról

Önkormányzati

74/2016. (XII.12.)

Oczot Balázs Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának elbírálásáról

Önkormányzati

75/2016. (XII.12.)

Gúth Zsófia Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának elbírálásáról

Önkormányzati

76/2016. (XII.12.)

Orgoványi Dorottya Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának elbírálásáról

77/2016. (XII.12.)

Orgoványi János Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának elbírálásáról

78/2016. (XII.12.)

Szandai Gréta Felícia Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának elbírálásáról

79/2016. (XII.12.)

Major Tamás Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának elbírálásáról

Önkormányzati

80/2016. (XII.12.)

Major Nikoletta Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának elbírálásáról

Önkormányzati

81/2016. (XII.12.)

Szalánszki Bence Róbert Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának elbírálásáról

82/2016. (XII.12.)

Hegedűs Fanni Katalin Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának elbírálásáról

83/2016. (XII.12.)

Hegedűs Attila László Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának elbírálásáról

84 /2016. (XII.12.)

Szalánszki Gergő Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának elbírálásáról

Önkormányzati

Önkormányzati

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2016.(I.28.) határozata
a migrációs helyzettel kapcsolatos kezdeményezésről
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a migrációs helyzet kapcsán az alábbi
kezdeményezéssel él Magyarország Kormánya felé:
A képviselő-testület kéri a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az
illegális migránsok Magyarországra való beáramlását és a kötelező betelepítési kvóták
érvényesítését! A kötelező betelepítési kvóta értelmetlen, ellentétes az Európai Unió
polgárainak szabad mozgást adó vívmányával. A tömeges és illegális bevándorlás növeli a
bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A kvóta elfogadása olyan precedenst teremtene, amely
veszélyezteti kultúránkat és mindennapjaink biztonságát, továbbá vállalhatatlan terheket
jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.
Határidő:
Felelős:

2016. február 29.
Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2016.(II.15.) határozata
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésével való
egyetértésről
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az
intézmény fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa.
Határidő: 2016. március 15.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2016.(II.15.) határozata
a Központi Óvoda 2016. évi költségvetésével való egyetértésről
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal egyetért a Központi Óvoda 2016. évi költségvetésével.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatát tájékoztassa.
Határidő: 2016. március 15.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2016.(II.15.) 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: 2016. március 15.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2016.(II.15.) 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:
2016
4 300 e Ft
2017
3 050 e Ft
2018
3 050 e Ft
2019
3 050 e Ft
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:
2016
--2017
--2018
--2019
--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: 2016. február 28.
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2016.(II.15.) határozata
a Központi óvoda házirendjének felülvizsgálatáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta és a határozat
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja a Központi óvoda házirendjét.
2. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. március 14.
Felelős: intézményvezető
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2016.(II.15.) határozata
az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról
1)

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az óvodába
történő jelentkezés beíratásának ideje az alábbiak szerint kerüljön meghatározásra:
2016. április 20-án (szerda) 8.00-18.00 óra,
2016. április 21-én (csütörtök) 8.00-17.00 óra
2016. április 22-én (péntek) 8.00-17.00 óra és
2016. április 23-án (szombaton) csak a Központi Óvodában 8.00-12.00
óra közötti 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 gyermekei
felvételét az óvodai csoportokba, azzal a megkötéssel, hogy a Patvarc községben működő
egycsoportos tagóvoda védelmében a balassagyarmati óvodai feladat ellátási helyekre csak
abban az esetben kerülhet sor e településről érkező gyermek felvételére, ha a községi
tagóvoda férőhelyei megteltek, illetve ha az képviselő-testület ehhez hozzájárulását adta. Más
településről érkező igények alapján óvodai férőhely biztosítására csak az érintett nevelési év
vonatkozásában jóváhagyott önkormányzati költségvetési rendeletben foglaltak szerint lehet.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella 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: 2016. március 4.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

4)

A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a rendelkezésére álló
kommunikációs eszközökkel gondoskodjon az óvodába jelentkezés időpontjának
nyilvánosságra hozataláról.
Határidő: 2016. március 4.
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2016.(II.15.) határozata
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának jóváhagyásáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében
foglalt tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal
beszámolóját.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2016.(II.15.) határozata
a Patvarc Község Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
1.)

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patvarc Község Önkormányzata
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú mellékletét a határozat
mellékletét képező tartalommal elfogadja.

2.)

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosítással kapcsolatos bejelentési
kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen eleget.
Határidő: 2016. március 1.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2016.(II.15.) határozata
a Balassagyarmat, Patvarc, Ipolyszög Családsegítő, Gyermekjóléti és Étkeztetési
Társulás társulási megállapodásának módosításáról
1.)

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarc, Ipolyszög
Családsegítő, Gyermekjóléti és Étkeztetési Társulás társulási megállapodását az alábbiak
szerint módosítja:
A társulási megállapodás 4. pontja helyébe a következő 4. pont lép:
„A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:
Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül:
- szociális étkeztetés
A társult feladatok ellátásával összefüggő szervezeti, működési és egyéb kérdéseket a
települések a Társulással külön megállapodás keretében rögzítik.
A Balassagyarmat, Patvarc, Ipolyszög Családsegítő, Gyermekjóléti és Étkeztetési
Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
kormányzati funkció kód: 107051 – Szociális étkeztetés
Főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

2.)

A Képviselő-testület a fenti módosításoknak megfelelően az egységes szerkezetű társulási
megállapodást a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

3.)

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulási megállapodás módosításával
kapcsolatos bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei
Igazgatósága felé tegyen eleget.
Határidő: 2016. március 1.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2016.(II.15.) határozata
Patvarc Község Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Patvarc Község Önkormányzata
Közbeszerzési Szabályzatát a mellékelt tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. március 1.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2016.(II.15.) határozata
a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyására
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bernáth Kornélia polgármester 2016.
évi szabadságütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja:
Ütemezés
Kezdete
2016. 09.12
2016.09.26.
2016.10.10.
2016.10.24.
2016.11.07.
2016.11.21.
2016.12.12.
2016.12.19.

Vége
2016.09.16
2016.09.30.
2016.10.14.
2016.10.28.
2016.11.11.
2016.11.25.
2016.12.16.
2016.12.22.

Munkanapok száma
5
5
5
5
5
5
5
4

Összesen: 39 nap
2./ A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: dr Varga Andrea jegyző
Határidő: 2016. február 28.
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2016.(II.15.) határozata
Patvarc Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Önkormányzat
2016. évi közbeszerzési terve nemleges.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2016.(III.30.) határozata
a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság
helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
1.

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város
Rendőrkapitányának a város közbiztonsága helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett

intézkedéseiről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját a határozat
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.
2.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kapitányságvezetőt tájékoztassa.

Határidő: a 2. pont tekintetében: 2016. április 15.
Felelős: a 2. pont tekintetében: dr. Varga Andrea jegyző

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2016.(III.30.) határozata
a Balassagyarmati Központi Óvoda beszámolójának jóváhagyásáról
1.

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Központi Óvoda 2015-2016. évi működésére
vonatkozó beszámolóját.

2.

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

Határidő: 2. pont tekintetében: 2016. április 15.
Felelős: 2. pont tekintetében: dr. Varga Andrea jegyző

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2016.(III.30.) határozata
a 9/2016.(II.15.) határozat visszavonásáról
1.) A Képviselő-testület visszavonja Patvarc Község Önkormányzata és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról szóló 9/2016.(II.15.) határozatát.
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. április 15.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2016.(III.30.) 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.

Határidő: 2016.április 15.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2016.(III.30.) határozata
Ludányhalászi Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet alapítványának
támogatásáról
1.)

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 50.000.-Ft összegben támogatja a
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet mellett működő Tegyünk
Másokért Alapítványt. Az alapítvány számlaszáma: 75700506-10000434.

2.)

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

Határidő: 2016.április 15.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2016.(III.30.) határozata
a testvér-települési programok és együttműködések támogatására vonatkozó pályázat
benyújtásáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Bethlen Gábor
Alap a testvér-települési programok és együttműködések támogatása tárgyú pályázati
felhívásra maximum 2,5 millió forint összegben, 100%-os támogatottsággal,
előfinanszírozott formában pályázat kerüljön benyújtásra.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat benyújtásáról, valamint az egyéb szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2016.(III.30.) határozata
a Patvarc Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztatás
elfogadásáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patvarc Község közigazgatási
területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, ennek
keretében a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. március 16-i keltű, FKI-KHO:
478-4/2016. számú határozatával kapcsolatos kereset benyújtására.
Határidő: 2016. április 15.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2016.(IV.27.) határozata
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról
Patvarc
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Nógrád
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2015.
évi beszámolóját a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2016.(IV.27.) határozata
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról
Patvarc
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Nógrád
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2015.
évi beszámolóját a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2016.(IV.27.) határozata
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2015. évi tevékenységéről szóló
beszámoló megtárgyalásáról
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmat Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. 2015. 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: 2016. május 15.
Felelős: Bernáth Kornélia, polgármester
Bereczk Edit, ügyvezető
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2016.(IV.27.) határozata
a Patvarc 090 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról
1.

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patvarc Község Önkormányzata
tulajdonát képező, Patvarc 090 hrsz-ú összesen 4 ha 6706 m2 alapterületű szántó művelési
ágú ingatlant Tóth Katalin e.v (2668 Patvarc, Gyarmati u. 87., adószám: 65455779-1-32)
részére használatba adja az alábbi feltételekkel:
a)
b)
c)
d)

a használat időtartama 1 év, 2016. május hó 1. napjától kezdődően 2017. április hó
30. napjáig,
a terület használati díja 5.-Ft/m2/év, azaz: 233.530.-Ft. A bérleti díj megfizetése oly
módon történik, hogy terület használatáért a használó a területet köteles gondozni,
tisztántartani, szükség szerint gyom és parlagfű mentesítést elvégezni.
területen felépítmény nem létesíthető, a terület használata másnak nem engedhető át,
alhaszonbérbe nem ad nem adható,
a területre Tóth Katalin földhasználati jogot az ingatlan-nyilvántartásban nem
jegyeztethet be, a földalapút támogatás iránti kérelmet nem nyújthat be,

e)

2.

szerződés megszűnése esetén a használó köteles a haszonbérleményt olyan állapotban
visszaadni, hogy azon a művelési ágnak megfelelő, rendeltetésszerű gazdálkodás
folytatható legyen.

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

Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
Határidő a szerződés megkötésére 2016. május 31.
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2016.(IV.27.) határozata
az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15 tárgyú pályázati
kiírással kapcsolatos támogató nyilatkozatról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Palócország
Egészségéért, Gazdagságáért, Okosságáért Alapítvány az Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15 tárgyú pályázati kiírásra benyújtandó pályázatát.
2. A Képviselő-testület megerősíti, hogy a pályázat megvalósításához anyagi támogatást nem
biztosít.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2016.(IV.27.) határozata
a VP-6-7.4.1.1-16 - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére tárgyú pályázat benyújtásáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a VP-6-7.4.1.116 számú a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztésére tárgyú pályázati felhívásra maximum 24. 000. 000.- forint összegben, 85%-os
támogatottsággal, pályázat kerüljön benyújtásra a község közösségi ellátásaihoz
kapcsolódó infrastrukturális beruházási és fejlesztési célok megvalósításához. A
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése 2668 Patvarc, Gyarmati u 46-48., 43
hrsz-ú ingatlanon valósulna meg.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Bernáth Kornélia– polgármester

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2016.(IV.27.) határozata
Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti
Társulás megszüntető okiratának elfogadásáról
1.Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak
szerint elfogadja a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és
Gyermekjóléti Társulás megszüntető okiratát.
2.A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2016.(IV.27.) határozata
Ludányhalászi Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet alapítványa
támogatásának visszavonásáról
1.)

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. márciusi ülésén meghozott,
az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet mellett működő Tegyünk
Másokért Alapítvány támogatásáról szóló döntését visszavonja.

2.)

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

Határidő: 2016.április 15.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2016.(IV.27.) határozata
Az alapellátás biztosítása érdekében Balassagyarmat Város Önkormányzatával kötendő
megállapodásról
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Patvarc Község Önkormányzata Balassagyarmat
Város Önkormányzatával az alapellátás biztosítása érdekében a határozat mellékletében
szereplő tervezet szerinti tartalommal megállapodást kössön.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős:Bernáth Kornélia
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2016.(IV.27.) határozata
vadászati jog gyakorlására vonatkozó képviseletről
1.) Patvarc Község Önkormányzata megbízza Forgács Ákos alpolgármestert, (szül.:
Balassagyarmat, 1956. 04.29., an.: Duló Anna) hogy a 2.) pontban szereplő önkormányzati
földterületekhez kötődő vadászati jog gyakorlása ügyében eljárjon az alábbi feltételek
mellett:
-

megbiztatása legfeljebb az alpolgármesteri tisztégének ellátásáig tart.
tevékenységéről félévente köteles beszámolni a képviselő-testület felé.
feladatát Patvarc Község Önkormányzata valamint a település érdekeit szem előtt tartva
köteles ellátni.
a meghatalmazás indokolás nélkül bármikor visszavonható.

2.) földterületek
Patvarc 089/1 szántó 0,4607 rendelkezési jogcím tulajdonjog
Patvarc 089/2 kivett 0,2236 rendelkezési jogcím tulajdonjog
Patvarc 090 szántó 4,6706 rendelkezési jogcím tulajdonjog
Patvarc 098/1 legelő 0,0798 rendelkezési jogcím tulajdonjog
Patvarc 0100/16 kivett 0,3997 rendelkezési jogcím tulajdonjog
Őrhalom 0127/7 legelő 1,6802 rendelkezési jogcím tulajdonjog
Őrhalom 0127/8 legelő 0,7375 rendelkezési jogcím tulajdonjog
Őrhalom 0127/9 legelő 0,2376 rendelkezési jogcím tulajdonjog
Őrhalom 0127/11 legelő 8,7399 rendelkezési jogcím tulajdonjog
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a meghatalmazás aláírására.
Határidő: 2016. május 05.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2016.(V.25.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata, Közös Önkormányzati hivatal és a hozzá tartozó
önkormányzatok és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2015. évi összefoglaló
ellenőrzési jelentésének elfogadásáról

1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Balassagyarmat Város
Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2015. évi összefoglaló ellenőrzési
jelentését.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester valamint Dr. Varga Andrea jegyző
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2016.(V.25.) határozata
az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2015. 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 2015 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:
Felelős:

3./

2016. június 05.
dr. Varga Andrea jegyző

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:
Felelős:

folyamatos
Bernáth Kornélia polgármester
dr. Varga Andrea jegyző

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2016.(V.25.) határozata
a 2015. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról
1.

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi
közbeszerzéseinek statisztikai összegezését az e határozat melléklete szerinti tartalommal
fogadja el.

2.

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

Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2016.(V.25.) határozata
a Balassagyarmati Központi Óvoda átszervezéséről
1.

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi óvoda
átszervezésével kapcsolatban az alábbi döntéssel egyetért:
 Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 670 főről 600 főre csökken.

2.

A Képviselő-testület felkéri a Központi óvoda vezetőjét, hogy a 2016/2017-es nevelési évre
vonatkozó beiratkozás során az 1. pontban megjelölt átszervezésre tekintettel járjon el.

3.

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

Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2016.(V.25.) határozata
a Balassagyarmati Központi Óvoda alapító okiratának módosításáról
1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi Óvoda
alapító okiratának módosításáról szóló okiratot jóváhagyja.
2.) A Képviselő-testület a fenti módosításoknak megfelelően az intézmény egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát elfogadja.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2016.(V.25.) határozata
a Központi óvoda házirendjének kiegészítéséről
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta és a határozat
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja a Központi óvoda kiegészített házirendjét.

2. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. május 30.
Felelős: intézményvezető
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2016.(V.25.) határozata
óvodai csoportszám meghatározásáról
1.

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bekezdés d) pontja alapján a Központi
Óvodában, a 2016/2017. nevelési évben indítható csoportok számát az 1. melléklet szerint
határozza meg.

2.

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

Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2016.(V.25.) 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 Knyazoviczkiné Rutai
Gabriella pályázatát támogatja.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2016.(V.25.) határozata
a hugyagi 019/1. hrsz-ú ingatlanban lévő ingatlanhányadra vonatkozó vételi ajánlat
elfogadásáról
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő–testülete Hugyag Község Önkormányzatának
vételi ajánlatát elfogadva támogatja a hugyagi 019/1. hrsz-ú, szántó művelési ágú, összesen 5 ha

2629 m2 területű, 73, 49 Ak értékű ingatlanban lévő 90/7349 tulajdoni hányadának Hugyag
Község Önkormányzata részére, 52.200,- Ft azaz: Ötvenkétezer-kétszáz forint vételár ellenében
történő értékesítését.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő : 2016. július 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2016.(V.25.) határozata
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat
benyújtásáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása címmel kiírt pályázati
kiírásra az 1.c) pályázati alcélt illetően 14.991.068,- Ft támogatási összeg erejéig.
2. A képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén saját erőként biztosítja a fejlesztési
költség 15%-át, azaz 2.645.483,- Ft-ot a 2016. évi költségvetése terhére.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2016. június 02.
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2016.(V.25.) határozata
TOP-3.2.1-15 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú pályázat
benyújtásáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú pályázati felhívásra maximum
35 millió forint összegben, 100%-os támogatottsággal, pályázat kerüljön benyújtásra.
2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2016. (VIII.05.) határozata
a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való
részvételre irányuló pályázat benyújtásáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Nemzeti
Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre irányuló pályázati
felhívásra pályázat kerüljön benyújtásra.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges
intézkedések megtételéről.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2016. (VIII.05.) határozata
a patvarci 017/6. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező, patvarci
017/6 hrsz-ú ingatlanból 150 m2-es részt bérbe ad a Magyar Telekom Nyrt.-nek, telefon
adótorony létesítése céljából, évi 650.000 Ft bérleti díj összegért, mely összeg további
szolgáltatók rátelepülése esetén szolgáltatónként 25%-kal emelkedik.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Felelős:Bernáth Kornélia polgármester
Határidő: 2016. augusztus 31.
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2016. (VIII.05.) határozata
az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás 2016. évi működésének finanszírozásáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az IpolyTáj Területfejlesztési Társulásban 2016. évi II. 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: 2016. augusztus 15.
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2016. (VIII.05.) határozata
az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás 2016. évi működésének finanszírozásáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az IpolyTáj Területfejlesztési Társulásban 2016. évi II. 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: 2016. augusztus 15.
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2016. (VIII.05.) határozata
az adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására programban való részvételre
irányuló pályázat benyújtásáról
3. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az
adósságkonszolidációban
nem
részesült
települési
önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására programban való részvételre irányuló pályázati felhívásra
pályázat kerüljön benyújtásra.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges
intézkedések megtételéről.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester

Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2016. (VIII.05.) határozata
a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyásáról szóló 12/2016.(II.15.) határozat
kiegészítéséről
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bernáth Kornélia polgármester 2016.
évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról szóló, 12/2016.(II.15.) határozatát a polgármester
korábbi kérelmének, illetőleg bejelentésének megfelelően az alábbiak szerint egészíti ki:
A Képviselő-testület Bernáth Kornélia polgármester számára
− 2016.02.23. napjától 2016.08.08. napjáig szülési szabadságot,
− 2016.08.09. napjától gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot engedélyez.
A fizetés nélküli szabadság a kérelmező által megjelölt időpontban, 2016.08.23. napján szűnik
meg, 2016.08.24-től munkába lép.
A határozat éves rendes szabadság ütemezésének jóváhagyására vonatkozó része változatlan
tartalommal marad hatályban.
2. A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: dr Varga Andrea jegyző
Határidő: 2016. augusztus 31.
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2016. (VIII.25.) határozata
a Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás megszüntetéséről,
a megszüntető megállapodás jóváhagyásáról
3.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Duna-Ipoly
Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás (székhely: 2628 Szob, Szent Imre u. 12.
szám) megszüntetését a határozat mellékletét képező megállapodásban foglalt feltételekkel
elfogadja, azzal egyetért.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntetésről szóló, mellékletnek
megfelelő tartalmú megállapodás aláírására.
5.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2016. (VIII.25) határozata
a 45/2016. (VIII.05.) határozat kiegészítéséről
5. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságkonszolidációban nem
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására programban való
részvételre irányuló pályázat benyújtásáról szóló 45/2016. (VIII.05.) határozatát az alábbi
ponttal egészíti ki:
A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához az igényelt támogatáson felül szükséges
69.913,- Ft költség finanszírozását önerőként saját költségvetésének terhére biztosítja.
6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételéről.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2016. (VIII.25) határozata
helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
1.

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 23.§ -ban foglalt rendelkezés alapján a balassagyarmati székhelyű Helyi
Választási Bizottság
tagjának:
Tóth Lajosné 2668 Patvarc Gyarmati u. 43.
Major Tamásné 2668 Patvarc Mikes K. u. 20.
Gúth Melinda 2668 Patvarc Kis u. 16.
Szvetlikné Amberger Szilvia 2668 Patvarc Gyarmati u. 66.
Keresztúriné Oczot Mária 2668 Patvarc Gyarmati u. 1.
póttagjának:
Mihalik Lászlóné 2668 Patvarc Mikes K. u. 2.
szám alatti lakosokat választja meg.

2.

Amennyiben a bizottság tagjainak megbízása a törvényben meghatározott okból szűnik
meg, a póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a választási bizottság tagjává.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző

3.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a megválasztott tagok és
póttagok eskütételének megszervezéséről és a határozati javaslat közzétételéről.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2016. (IX.26.) határozata
Patvarc Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi I. félévi költségvetési
beszámolót - annak szöveges értékelését és a beszámoló részét képező 1- 4. számú mellékleteket elfogadja.
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2016. (IX.26.) határozata
Patvarc Község Önkormányzata bankszámlavezetésről
1. A Képviselő-testület 2017. január 1-től Patvarc község Önkormányzata fizetési
számlájának vezetésével a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-t bízza meg.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat jelenleg
fennálló, OTP Nyrt-vel megkötött bankszámlaszerződését 2016. december 31-ével
mondja fel és a bankszámlavezetésre vonatkozó szerződést K & H Bank Zrt –vel 2017.
január 1-i hatályba lépéssel kösse meg.
Felelős: Bernáth Kornélia Polgármester
Határidő: 2016. december 31.
3. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a bankváltással kapcsolatosan szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
Határidő: Folyamatos
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2016. (IX.26.) határozata
a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról

1.) Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatási fejezet 18. 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 2016. 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: 2016. szeptember 26.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2016. (IX.26.) határozata
a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel és a Balassagyarmati Regionális
Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2017-2031 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervről
3. PatvarcKözség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrádi Regionális
Vízellátó Rendszernek és a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszernek a
PatvarcKözség Önkormányzatának tulajdonában álló részére, a gördülő fejlesztési tervről az
alábbi döntést hozza:
a) A Képviselő-testület megbízza a szolgáltatást végző DMRV Zrt-t, hogy Patvarc Község
Önkormányzata képviseletében készítse el és nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz a 2017-2031. évekre vonatkozó beruházási terveket a vízellátási-,
valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerére vonatkozóan az alábbi feltételekkel:
b) Az önkormányzat csak a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján őt megillető bérleti díj,
illetőleg az esetleges pályázati források erejéig vállal kötelezettséget úgya közműves
vízellátási rendszeren, mint a közműves szennyvízelvezetés és tisztítási rendszerena
beruházásokra vonatkozóan. A feladatok forrásának meghatározásánál figyelembe kell
venni a szolgáltató által elkészítendő felújítási és pótlási tervnél a bérleti díj terhére
betervezett munkákforrásait.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban
szükségessé váló egyéb intézkedések megtételére.

Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
Határidő: a DMRV Zrt értesítésére: 2016. szeptember 30.
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2016. (IX.26.) határozata
a 2016. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3.sz. melléklet I.7. pont és a III.1. 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: 2016. szeptember 30.
Felelős: Bernáth Kornélia
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2016. (IX.26.) határozata
a Környezetvédelmi terv felülvizsgálatáról
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja Patvarc Község Környezetvédelmi Tervének felülvizsgálatát.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2016. (IX.26.) 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 2017/2018. 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 2017. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül
300.000.- Ft-ot biztosít.
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. október 3. (a pályázathoz való csatlakozás)
2016. december 08. (a pályázat elbírálása)
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2016. (IX.26.) határozata
Központi Óvoda 2016/2017. nevelési évre szóló munkatervének véleményezéséről
1)

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Központi
Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét a mellékletben foglalt tartalommal
megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.

2)

A Képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2016. szeptember 29.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2016. (IX.26.) határozata
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Non-profit Kft új felügyelő bizottsági tagjának
személyére vonatkozó javaslattételéről
1.

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Városüzemeltetési
Non-profit Kft felügyelő bizottságának új tagjául Reznicsek Ferencné 2660
Balassagyarmat, Tihanyi út 6. szám alatti lakost javasolja megválasztani.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a javaslatot a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Non-profit Kft taggyűlésén terjessze elő, ennek megfelelően vegyen részt
a döntéshozatalban és a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: a 2. pont tekintetében 2016. október 15.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2016. (X.25.) határozata
a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2015 – 2016 évi
beszámolójának elfogadásáról
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2015 – 2016 évi
beszámolóját.
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
60/2016. (X.25.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a
Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok
2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város
Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal
és a hozzá tartozó önkormányzatok 2017. 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
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2016. (X.25.) határozata
az egészségügyi alapellátás körébe tartozó gyermek és felnőtt központi orvosi ügyelet
ellátása vonatkozó szerződés módosításáról

1.

Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás körébe
tartozó gyermek és felnőtt központi orvosi ügyelet ellátása tárgyában megkötött szerződés
módosításához hozzájárul az alábbiak szerint:
A szerződő fél – jogutódlás következtében az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft

2.

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

Határidő: 2016. november 15.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
62/2016. (X.25.) határozata
haszonbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő–testülete egyetért azzal, hogy az őrhalmi
0127/7. hrsz-ú, 0127/8. hrsz-ú és 0127/11. hrsz-ú ingatlanokra Uram Pál 2668 Patvarc, Krúdy
Gyula utca 10. szám alatti lakossal 2015. április 1. napjától 2020. március 31. napjáig terjedő
időszakra kötött haszonbérleti szerződések közös megegyezéssel, 2016. december 31. napjával
megszüntetésre kerüljenek.
2./ A Képviselő–testületet az 1. pontban megjelölt szerződések alapján fizetendő haszonbérleti
díj részletekben történő teljesítésére 2017. március 31. napjáig biztosít határidőt a haszonbérlő
részére.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert szerződés megszüntetéséről szóló okirat
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő : 2016 december 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
63/2016. (X.25.) határozata
Patvarc község belterületi útjainak 2016-2017. évi téli síkosságmentesítéséről szóló
vállalkozási szerződés megkötéséről
1. Patvarc Község Képviselő-testülete Patvarc község belterületi útjainak 2016-2017. évi téli
síkosság mentesítésére vonatkozóan felhatalmazza a polgármestert, Horváth János
őstermelővel a szükséges megállapodások aláírására.

2. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
2017. évi költségvetésbe kerüljön beépítésre 500 eFt keretösszeg a téli síkosság mentesítés
biztosítására.
Határidő : 2016. november 20.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
64/2016. (XII.12.) határozata
a helyi iparűzési adóról szóló 24/2013.(XII.04.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálatáról
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 51/B. §-ában foglaltaknak- felülvizsgálta 2017. január 1.
napjától hatályos helyi iparűzési adóról szóló 24/2013.(XII.04.) önkormányzati rendeletét és
megállapította, hogy az a Htv. 7. § g) pontjában foglaltaknak megfelel.
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2016. (XII.12.) határozata
a Balassagyarmati Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének
engedélyezésével való egyetértésről
1)

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 25. § (7) (továbbiakban: Nkt.) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva,
a Nkt. 4. számú melléklete rendelkezései alapján, a Balassagyarmati Központi Óvoda
(továbbiakban: Óvoda) maximális gyermek létszám túllépésének engedélyezésével egyetért.

2)

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a meghozott döntésről az Óvoda vezetőjét
tájékoztassa, valamint hívja fel a figyelmet arra, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a
gyermeklétszámok év közbeni alakulását és amennyiben a Kt. alapján további fenntartói
engedély megadása válik szükségessé, úgy az engedélyezési kérelmet haladéktalanul terjesszék
be a fenntartóhoz.
Határidő: 2016. december 12.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2016. (XII.12.) határozata
Országos Mentőszolgálat Alapítvány Balassagyarmat Mentőállomás támogatásáról
1.)

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 50.000.-Ft összegben támogatja a
Országos Mentőszolgálat Alapítványt a Balassagyarmat Mentőállomás fejlesztése
érdekében. Az alapítvány számlaszáma: CITI bank 10800007-68164029

2.)

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

Határidő: 2016. december 31
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
67/2016. (XII.12.) határozata
a FIDO Állatmentő Alapítvány
támogatásáról
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000 Ft.- azaz százezer forinttal
támogatja a FIDO Állatmentő Alapítvány (2660 Balassagyarmat, Kossuth u. 56.) 2017. évi
munkáját.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
68/2016. (XII.12.) 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 elnökét az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Bernáth Kornélia
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
69/2016. (XII.12.) határozata
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről
1./ Patvarc község Önkormányzatának Képviselő–testülete a települési szilárd hulladék
gyűjtésére, szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásával a
Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft-t (cg.: 12-09-002237; székhely: 2660
Balassagyarmat, Mikszáth K. út 59.) bízza meg 2017. január 1. napjától kezdődő egy éves,
határozott időtartamra.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására,
valamint a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő a 2. pont tekintetében: 2016. december 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
70/2016. (XII.12.) határozata
az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos beszámoló
elfogadásáról
5. Patvarc község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
működésével kapcsolatos beszámolót elfogadja.
6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős:Bernáth Kornélia polgármester

Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2016. (XII.12.) határozata
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátásának, valamint Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonosi
joggyakorlásának Állami Számvevőszék általi ellenőrzéséről történő tájékoztatás
elfogadásáról
1. Patvarc
község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Balassagyarmati
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának, valamint
Balassagyarmat Város Önkormányzata tulajdonosi joggyakorlásának Állami
Számvevőszék általi ellenőrzéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester

Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
72/2016. (XII.12.) határozata
Deltamed Kft. támogatásáról
1.)

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000.-Ft összegben támogatást
nyújt a Deltamed Kft. részére a település háziorvosi tevékenységének támogatására
érdekében.

2.)

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

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
73/2016. (XII.12.) határozata
Galanics Bence Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017.
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,
2017. február- június valamint 2017. szeptember – 2018. 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 2017. január 31. napjáig, míg a
második 15.000 forint összegű támogatás részletének átutalását 2017. 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-Bursa 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 Törvényszékhez 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 :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2016. (XII.12.) határozata
Oczot Balázs Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. 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,
2017. február- június valamint 2017. szeptember – 2018. 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 2017. január 31. napjáig, míg a
második 15.000 forint összegű támogatás részletének átutalását 2017. 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-Bursa 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 Törvényszékhez 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 :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
75/2016. (XII.12.) határozata
Gúth Zsófia Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójának elbírálásáról
Patvarc Község Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) Gúth Zsófia (sz.név:
Gúth Zsófia, sz.h.: Balassagyarmat, sz.idő: 1996. december 29., an.: Kiss Melinda) - 2668
Patvarc, Kiss út 16. – 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,
2017. február- június valamint 2017. szeptember – 2018. 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 2017. január 31. napjáig, míg a
második 15.000 forint összegű támogatás részletének átutalását 2017. 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-Bursa 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 Törvényszékhez 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 :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
76/2016. (XII.12.) határozata
Orgoványi Dorottya Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2017. 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, 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,
2017. február- június valamint 2017. szeptember – 2018. 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 2017. január 31. napjáig, míg a
második 15.000 forint összegű támogatás részletének átutalását 2017. 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-Bursa 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 Törvényszékhez 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 :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
77/2016. (XII.12.) határozata
Orgoványi János Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017.
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,
2017. február- június valamint 2017. szeptember – 2018. 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 2017. január 31. napjáig, míg a
második 15.000 forint összegű támogatás részletének átutalását 2017. 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-Bursa 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 Törvényszékhez 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 :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
78/2016. (XII.12.) határozata
Szandai Gréta Felícia Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2017. évi fordulójának elbírálásáról
Patvarc Község Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) Szandai Gréta
Felícia (sz.név: Szandai Gréta Felícia, sz.h.: Balassagyarmat, sz.idő: 1997. szeptember 09.,
an.: Rácz Lídia) - 2668 Patvarc, Gyarmati u. 58. – szám alatti lakos „A” típusú Bursa
Hungarica pályázati kérelmének helyt adva, Patvarc Község Önkormányzata Képviselőtestületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló
19/2013.(XI.07.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján 10 hónapra,
2017. február- június valamint 2017. szeptember – 2018. 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 2017. január 31. napjáig, míg a
második 15.000 forint összegű támogatás részletének átutalását 2017. 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-Bursa 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 Törvényszékhez 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 :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
79/2016. (XII.12.) határozata
Major Tamás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi
fordulójának elbírálásáról
Patvarc Község Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) Major Tamás
(sz.név: Major Tamás, sz.h.: Balassagyarmat, sz.idő: 1993. augusztus 02., an.: Mészáros
Irén Erzsébet) - 2668 Patvarc, Mikes Kelemen u 20. – 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,
2017. február- június valamint 2017. szeptember – 2018. 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 2017. január 31. napjáig, míg a
második 15.000 forint összegű támogatás részletének átutalását 2017. 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-Bursa 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 Törvényszékhez 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 :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
80/2016. (XII.12.) határozata
Major Nikoletta Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017.
évi fordulójának elbírálásáról
Patvarc Község Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) Major Nikoletta
(sz.név: Major Nikoletta, sz.h.: Balassagyarmat, sz.idő: 1996. június 09., an.: Mészáros
Irén Erzsébet) - 2668 Patvarc, Mikes Kelemen u 20. – szám alatti lakos „A” típusú Bursa
Hungarica pályázati kérelmének helyt adva, Patvarc Község Önkormányzata Képviselőtestületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló
19/2013.(XI.07.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján 10 hónapra,
2017. február- június valamint 2017. szeptember – 2018. 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 2017. január 31. napjáig, míg a
második 15.000 forint összegű támogatás részletének átutalását 2017. 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-Bursa 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 Törvényszékhez 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 :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
81/2016. (XII.12.) határozata
Szalánszki Bence Róbert Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2017. 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,
2017. február- június valamint 2017. szeptember – 2018. 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 2017. január 31. napjáig, míg a
második 15.000 forint összegű támogatás részletének átutalását 2017. 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-Bursa 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 Törvényszékhez 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 :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
82/2016. (XII.12.) határozata
Hegedűs Fanni Katalin Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának elbírálásáról
Patvarc Község Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) Hegedűs Fanni
Katalin (sz.név: Hegedűs Fanni Katalin, sz.h.: Balassagyarmat, sz.idő: 1995. november
15., an.: Kékesi Tímea Mária) - 2668 Patvarc, Fazekas Mihály 31. – 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,
2017. február- június valamint 2017. szeptember – 2018. 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 2017. január 31. napjáig, míg a
második 15.000 forint összegű támogatás részletének átutalását 2017. 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-Bursa 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 Törvényszékhez 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 :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
83/2016. (XII.12.) határozata
Hegedűs Attila László Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2017. évi fordulójának elbírálásáról
Patvarc Község Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) Hegedűs Attila
László (sz.név: Hegedűs Attila László, sz.h.: Balassagyarmat, sz.idő: 1992. február 24.,
an.: Kékesi Tímea Mária) - 2668 Patvarc, Fazekas Mihály 31. – szám alatti lakos „A” típusú
Bursa Hungarica pályázati kérelmének helyt adva, Patvarc Község Önkormányzata Képviselőtestületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló
19/2013.(XI.07.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján 10 hónapra,
2017. február- június valamint 2017. szeptember – 2018. 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 2017. január 31. napjáig, míg a
második 15.000 forint összegű támogatás részletének átutalását 2017. 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-Bursa 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 Törvényszékhez 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 :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
84 /2016. (XII.12.) határozata
Szalánszki Gergő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017.
évi fordulójának elbírálásáról
Patvarc Község Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) Szalánszki Gergő
(sz.név: Szalánszki Gergő, sz.h.: Balassagyarmat, sz.idő: 1998. szeptember 29., an.: Géczi
Julianna Eszter) - 2668 Patvarc, Mikes Kelemen u 13. – szám alatti lakos „B” típusú Bursa
Hungarica pályázati kérelmének helyt adva, Patvarc Község Önkormányzata Képviselőtestületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló
19/2013.(XI.07.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján 30 hónapra,
2017. szeptember – 2018. január hónapokra, 2018. február – június hónapokra,
2018. szeptember - 2019. január hónapokra, 2019. február – június hónapokra,
2019. szeptember – 2020. január hónapokra, 2020. február – június 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 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-Bursa 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 Törvényszékhez címzett, de az Patvarc Község Önkormányzata
Képviselő-testületéhez benyújtott keresettel lehet élni.
A Képviselő-testület hatáskörét és illetékességét a Rendelet, valamint az Ipolyszög 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 :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

