Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. évi h a t á r o z a t a i
1/2017. (I.23.)

Bernáth Kornélia polgármester illetményének megállapításáról

2/2017. (I.23.)

Bernáth Kornélia polgármester költségtérítésének megállapításáról

3/2017. (I.23.)

Forgács Ákos
megállapításáról

4/2017. (I.23.)

a patvarci 024/15 hrsz. hrsz-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződéstől való
elállásról

5/2017. (I.23.)

Balassagyarmati
jóváhagyásáról

6/2017. (I.23.)

a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal átszervezésére vonatkozó
tájékoztató elfogadásáról

7/2017. (I.23.)

az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések
meghozataláról

8/2017. (I.23.)

az EFOP-3.9.2- 16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések
meghozataláról

9/2017. (I.23.)

a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című pályázat benyújtásával
kapcsolatos döntések meghozataláról

10/2017. (II.22.)

a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésével
való egyetértésről

11/2017. (II.22.)

a Központi Óvoda 2017. évi költségvetésével való egyetértésről

12/2017. (II.22.)

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

13/2017. (II.22.)

az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról

14/2017. (II.22.)

a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyásáról

15/2017. (II.22.)

a Patvarc Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására szóló
pályázat kiírásáról

16/2017. (II.22.)

a Balassagyarmati Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság
helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

alpolgármester

Közös

illetményének

Önkormányzati

és

Hivatal

költségtérítésének

beszámolójának

17/2017. (III.29.) a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról
18/2017. (III.29.) a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról
19/2017. (III.29.) a Balassagyarmati Központi Óvoda beszámolójának jóváhagyásáról
20/2017. (III.29.) a Központi Óvoda házirendének jóváhagyásáról
21/2017. (III.29.) Termelői Közösség létrehozásáról
22/2017. (III.29.) Patvarc Község
elfogadásáról

Önkormányzata

2017.

évi

közbeszerzési

tervének

23/2017. (III.29.) a Helyi építési Szabályzat felülvizsgálatáról
24/2017. (III.29.) Patvarc község címeréről
25/2017. (III.29.) a Patvarc Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység
ellátására kiírt pályázat elbírálásáról
26/2017. (III.29.) az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás kompenzációs rendszerrel
kapcsolatos megállapodás jóváhagyásáról
27/2017. (IV.27.) az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú
pályázat benyújtásáról
28/2017. (IV.27.) az őrhalmi 0127/7. hrsz-ú, ingatlan egy részének hasznosításáról
29/2017. (IV.27.) az őrhalmi 0127/8 és 0127/11. hrsz-ú, valamint a patvarci 090 hrsz-ú
ingatlanok gyom-és parlagfű mentesítéséről
30/2017. (V.29.)

Patvarc Község Önkormányzata
jelentésének elfogadásáról

2016.

évi

összefoglaló

ellenőrzési

31/2017. (V.29.) az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
2016. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
32/2017. (V.29.)

Forgács Ákos alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról

33/2017. (V.29.)

Forgács Ákos alpolgármester költségtérítésének megállapításáról

34/2017. (V.29.)

a 2016. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról

35/2017. (V.29.)

a Központi Óvodában a 2017/2018. nevelési évben indítható csoportok
számáról

36/2017. (V.29.)

a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2016. évi tevékenységéről
szóló beszámoló megtárgyalásáról

37/2017. (V.29.)

törvényességi felhívásról

38/2017. (VI.26.) Patvarc Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
39/2017. (VI.26.) az egészségügyi alapellátás körében nyújtandó fogorvosi ügyeletet
biztosításáról
40/2017. (VI.26.) a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2016/2017.
nevelési évben történő engedélyezésével való egyetértésről
41/2017. (VI.26.) a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2017/2018.
nevelési év indításakor történő engedélyezésével való egyetértésről
42/2017. (VI.26.) Balassagyarmat Kistérség Többcélú
beszámolójának elfogadásáról

Társulása

2016

–

2017

évi

43/2017. (VII.05.) a patvarci Postahivatal működésével kapcsolatos kérdésekről
44/2017. (VIII.14.) a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról
45/2017. (VIII.14.) Településkép védelmi rendelet
elkészítésére történő megbízásról

és

Településképi

arculati

kézikönyv

46/2017. (VIII.14.) pályázat benyújtásáról a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű
fejlesztéseinek támogatására
47/2017. (IX.15.) a 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény
benyújtásáról
48/2017. (IX.15.) a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel kapcsolatos, 2018-2032
évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervről
49/2017. (IX.15.) a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2018-2032
évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervről
50/2017. (IX.15.) káresemény elbírálásáról
51/2017. (IX.15.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról
52/2017. (IX.15.) a Központi Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervének
véleményezéséről
53/2017. (X.31.)

együttműködési keretmegállapodás megkötéséről

54/2017. (X.31.)

a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási
portfóliójuk
bővítése”
elnevezésű,
GINOP-3.3.1-16-2016-00001
azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét
Program Pontok fejlesztése tárgyú pályázat benyújtásáról

55/2017. (X.31.)

Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosításáról

56/2017. (X.31.)

önkormányzati utak karbantartásáról

57/2017. (X.31.)

Faluközpont épület együttes környezetének térkövezéséről

58/2017. (X.31.)

elővásárlási jogról

59/2017. (X.31.)

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnésével kapcsolatos
intézkedésekről

60/2017. (X.31.)

Patvarc Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálatáról

61/2017. (XI.23.) Patvarc község belterületi útjainak 2017-2018. évi téli síkosságmentesítéséről
szóló vállalkozási szerződés megkötéséről
62/2017. (XI.23.) a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2016 – 2017 évi
beszámolójának elfogadásáról
63/2017. (XI.23.) a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának felülvizsgálatával való egyetértésre
64/2017. (XI.23.) a Központi Óvoda pedagógiai programjának jóváhagyására való egyetértésről
65/2017. (XI.23.) a Központi Óvoda szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról
66/2017. (XI.23.) a Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelmi rendelet
megalkotásáról
67/2017. (XI.23.) Gúth
Zsófia
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának elbírálásáról

Önkormányzati

68/2017. (XI.23.) Szandai Gréta Felícia Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának elbírálásáról
69/2017. (XI.23.) Oczot
Balázs
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának elbírálásáról

Önkormányzati

70/2017. (XI.23.) Galanics Bence Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának elbírálásáról

Önkormányzati

71/2017. (XI.23.) Korbely Ádám Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának elbírálásáról

Önkormányzati

72/2017. (XI.23.) Orgoványi Dorottya Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának elbírálásáról

Önkormányzati

73/2017. (XI.23.) Orgoványi János Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának elbírálásáról

Önkormányzati

74/2017. (XI.23.) Major Nikoletta Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának elbírálásáról

Önkormányzati

75/2017. (XI.23.) Szalánszki Bence Róbert Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának elbírálásáról
76/2017. (XI.23.) Havaj
Dávid
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának elbírálásáról

Önkormányzati

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2017. (I.23.) határozata
Bernáth Kornélia polgármester illetményének megállapításáról
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) és a (4) bekezdés b) pontja
alapján Bernáth Kornélia polgármester illetményét 2017. január hó 1. napjától az alábbiak szerint
állapítja meg:
Alapilletmény bruttó
Nyelvi pótlék bruttó
Kerekítés

398.900.-Ft/hó
5.798.-Ft/hó
2.-Ft/hó

Összesen:

404.700.-Ft/hó

2./ A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2017. (I.23.) határozata
Bernáth Kornélia polgármester költségtérítésének megállapításáról
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján Bernáth
Kornélia polgármester költségtérítését 2017. január hó 1. napjától bruttó 59.800.-Ft/hó
összegben állapítja meg.
2./ A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2017. január 31.
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2017. (I.23.) határozata
Forgács Ákos alpolgármester illetményének és költségtérítésének
megállapításáról
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján felülvizsgálta
Forgács Ákos alpolgármester tiszteltdíjának és költségtérítésének megállapítását és Forgács Ákos
írásban benyújtott kérelmére részére a tiszteletdíj és a költségtérítés megállapítását mellőzi
2./ A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2017. (I.23.) határozata
a patvarci 024/15 hrsz. hrsz-ú ingatlanra kötött adásvételi
szerződéstől való elállásról
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő–testülete eláll a patvarci 024/15 hrsz-ú
ingatlanra Forgács Ákos 2668 Patvarc, Gyarmati utca 68. szám alatti lakossal Balassagyarmaton,
2016.évi január hó 19. napján kötött adásvételi szerződéstől a vevő súlyos szerződésszegése, a
vételár meg nem fizetése miatt.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elállás bejelentésére és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő : 2017 január 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2017. (I.23.) határozata
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának
jóváhagyásáról

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében
foglalt tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal – benne
a közterület-felügyeletre és a mezőőri tevékenységre vonatkozó - 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
6/2017. (I.23.) határozata
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal átszervezésére vonatkozó tájékoztató
elfogadásáról
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztésben
foglalt tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal átszervezésére
vonatkozó tájékoztatót.
Határidő: folyamatos
Felelős:dr. Varga Andrea, jegyző
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2017. (I.23.) határozata
az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések
meghozataláról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett
térségek című felhívás keretében az igényelhető maximális támogatási összeggel, 100%-os
támogatási intenzitás mellett.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges
szerződések, partnerségi megállapodások megkötésére és felkéri a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2017. (I.23.) határozata
az EFOP-3.9.2- 16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések
meghozataláról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az
EFOP-3.9.2- 16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett
térségek című felhívás keretében az igényelhető maximális támogatási összeggel, 100%-os
támogatási intenzitás mellett.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges
szerződések, partnerségi megállapodások megkötésére és felkéri a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2017. (I.23.) határozata
a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések
meghozataláról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztése érdekében pályázat kerüljön
benyújtásra a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című felhívás keretében az igényelhető maximális
támogatási összeggel, 100%-os támogatási intenzitás mellett.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges
szerződések, partnerségi megállapodások megkötésére és felkéri a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2017. (II.22.) határozata
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésével való
egyetértésről
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az
intézmény fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa.
Határidő: 2017. március 15.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2017. (II.22.) határozata
a Központi Óvoda 2017. évi költségvetésével való egyetértésről
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal egyetért a Központi Óvoda 2017. évi költségvetésével.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről
Balassagyarmat Város Önkormányzatát tájékoztassa.
Határidő: 2017. március 15.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2017. (II.22.) 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:
2017
5 200 e Ft
2018
5 300 e Ft
2019
5 350 e Ft
2020
5 400 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: 2017. február 28
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2017. (II.22.) határozata
az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2017/2018.
nevelési évre vonatkozóan a feladat-ellátási megállapodás keretében működő Központi
Óvodába a beiratkozásra az alábbi időpontokban kerüljön sor:
2017. április 25. (kedd) 8.00 – 17.00
2017. április 26. (szerda) 8.00 – 18.00
2017. április 27. (csütörtök) 8.00 – 17.00
2. A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy biztosítsa a Balassagyarmat,
Ipolyszög és Patvarc közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező szülők (szülői felügyeletet gyakorlók) velük egy háztartásban élő gyermekei felvételét
az óvodai csoportokba. Mindezt azzal a megkötéssel, hogy az Ipolyszög és Patvarc községeken
működő egycsoportos tagóvodák védelmében a balassagyarmati óvodai feladatellátási helyeken
csak abban az esetben kerülhet sor e két településről érkező gyermekek felvételére, ha a községi
tagóvodák férőhelyei megteltek, illetve ha az érintett települések Képviselő-testületei ehhez
hozzájárulásukat adták. Más településekről érkező igények alapján óvodai férőhely biztosítására
csak az érintett nevelési év vonatkozásában jóváhagyott önkormányzati költségvetési rendeletben
foglaltak szerint lehetséges.
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 köznevelési intézmény vezetőjét tájékoztassa a döntésről.
Határidő: 2017. március 6.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a
rendelkezésükre álló kommunikációs eszközökkel gondoskodjanak az óvodai beiratkozás
időpontjának, a jelentkezési eljárás folyamatának és feltételeinek nyilvánosságra hozataláról.
Határidő: 2017. március 24.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester, Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2017. (II.22.) határozata
a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyásáról
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bernáth Kornélia polgármester 2017.
évi szabadságütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Kezdete
2017. 02. 06.
2017. 03. 13.
2017. 04. 03.
2017. 04. 24.
2017. 05. 15.
2017. 06. 05.
2017. 07. 10.
2017. 07. 24.
2017. 08. 14.
2017. 09. 04.
2017. 10. 23.
2017. 11. 06.
2017. 12. 04.
2017. 12. 18.
2017. 12. 28.

Vége
2017. 02. 10.
2017. 03. 17.
2017. 04. 07.
2017. 04. 28.
2017. 05. 19.
2017. 06. 09.
2017. 07. 14.
2017. 07. 28.
2017. 08. 18.
2017. 09. 08.
2017. 10. 27.
2017. 11. 10.
2017. 12. 08.
2017. 12. 22.
2017. 12. 29.

Munkanapok száma
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2

Összesen: 72 nap
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2017. (II.22.) határozata
a Patvarc Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására szóló pályázat kiírásáról

1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal pályázatot ír ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére, 2017. április 01. napjától
számított egy éves, határozott időtartamra.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
2017. március 31.
Felelős:Bernáth Kornélia polgármester
dr. Varga Andrea jegyző

Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2017. (II.22.) határozata
a Balassagyarmati 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: 2017. március 15.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2017. (III.29.) határozata
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról
Patvarc
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Nógrád
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2016.
évi beszámolóját a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2017. (III.29.) határozata
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi beszámolójának jóváhagyásáról
Patvarc
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Nógrád
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2016.
évi beszámolóját a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
Bernáth Kornélia
dr. Varga Andrea
polgármester
jegyző
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2017. (III.29.) 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-os nevelési év
eredményeiről és a 2016/2017-es nevelési év eddig zajló eseményeiről szóló beszámolóját.

2.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.
Határidő: 2017. április 15.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2017. (III.29.) határozata
a Központi Óvoda házirendének jóváhagyásáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda házirendjét a
határozati javaslat mellékletében foglalt tartalommal megismerte és jóváhagyásra javasolja.
2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét
és a házirendet záradékkal lássa el.
Határidő: 2017. április 10.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2017. (III.29.) határozata
Termelői Közösség létrehozásáról
1)

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben rögzítettek
alapján egyetért a Balassagyarmat és Környéke Termelői Közösség létrehozásával.

2)

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételére, a
Közösség létrehozásához szükséges együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2017. április 15.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2017. (III.29.) határozata
Patvarc Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Önkormányzat
2017. évi közbeszerzési terve nemleges.

Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2017. (III.29.) határozata
a Helyi építési Szabályzat felülvizsgálatáról
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei
Kormányhivatal NO/TFO/30-333/2016. iktatószámú megkeresését, mely alapján a képviselőtestület kezdeményezi a helyi építési szabályzatról szóló 9/2003. (V.27.) önkormányzati
rendeletének felülvizsgálatát.
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2017. (III.29.) határozata
Patvarc község címeréről
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta a Nemzeti Címer
Bizottság állásfoglalását Patvarc község címeréről és a képviselő-testület fenn kívánja tartani a
településen eddig használt címert.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ennek megfelelően gondoskodjon
önkormányzati rendelet előterjesztéséről.
2. A képviselő – testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2017. (III.29.) határozata
a Patvarc Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt pályázat
elbírálásáról
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére kiírt
pályázat eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:
1. A Képviselő-testület a benyújtott pályázatot elfogadva a KOMMUNÁL-SZOL Korlátolt
Felelősségű Társasággal (székhely: 2660 Balassagyarmat, Jószív utca 20.; cégjegyzékszám: 12
09 008845; statisztikai számjel: 24892412-3700-113-12; KÜJ azonosító: 1303362272; KTJ
azonosító: 10256997; adószám: 24892412-1-12; bankszámla száma: 10300002-1061451149020013; képviselő: Szvák Gergő Márton ügyvezető) kíván közszolgáltatási szerződést kötni
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes
elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére, 2017. április 01. napjától számított egy
éves, határozott időtartamra, a pályázati felhívásban foglalt tartalommal.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatatási szerződés aláírására és
a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő a 2. pont tekintetében: 2017. április 01.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2017. (III.29.) határozata
az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás kompenzációs rendszerrel kapcsolatos
megállapodás jóváhagyásáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Kelet Pest és Nógrád
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással - a
Nógrádmarcal területén lévő hulladéklerakó telep önkormányzati tulajdonrésze tekintetében –
a határozat mellékletében foglalt megállapodás tervezetet elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
Bernáth Kornélia
polgármester

dr. Varga Andrea
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2017. (IV.27.) határozata
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú
pályázat benyújtásáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati felhívásra az 1.c) pályázati alcélt
illetően, 14.991.069,- Ft támogatási összeg erejéig pályázat kerüljön benyújtásra az Akácos és
az Iskola utcák felújítására vonatkozóan.
2. A Képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén saját erőként biztosítja a fejlesztési költség
15%-át, azaz 2.645.482,- Ft-ot a 2017. évi költségvetése terhére.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2017. (IV.27.) határozata
az őrhalmi 0127/7. hrsz-ú, ingatlan egy részének hasznosításáról
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a kizárólagos tulajdonát képező,
őrhalmi 0127/7. hrsz-ú, 1 ha 6802 m2 területű legelőből 1,4 ha nagyságú terület (a határozat
mellékletét képező térképvázlaton megjelölve) tekintetében Uram Pál (szül.: Patvarc, 1942.07.24.;
a.n.: Dóla Mária) 2668 Patvarc, Krúdy Gyula utca 10. szám alatti lakossal évi 2 Ft/m2 áron, 2017.
október 31. napjáig haszonbérleti szerződést kíván kötni.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő : 2017 május 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2017. (IV.27.) határozata
az őrhalmi 0127/8 és 0127/11. hrsz-ú, valamint a patvarci 090 hrsz-ú ingatlanok gyom-és
parlagfű mentesítéséről
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a kizárólagos tulajdonát képező,
őrhalmi 0127/8 hrsz. alatt felvett, legelő művelési ágú, 7375 m2 területű, az őrhalmi 0127/11 hrsz.
alatt felvett, legelőművelési ágú, 8 ha 7399 m2 területű, valamint a patvarci 090 hrsz-ú 4 ha 6706
m2 területű ingatlan hasznosítására nem ír ki pályázatot. Az ingatlanok gyom-és parlagfű
mentesítésével kapcsolatos feladatok ellátására Tóth Katalin (sz. Tóth Katalin; szül.: Salgótarján,
1978.01.13., an.: Márton Katalin Ildikó) 2668 Patvarc, Gyarmati u. 87. szám alatti lakossal kíván
szerződést kötni 2018. március 31-ig terjedő határozott időtartamra.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert szerződés megkötésére és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő : 2017 május 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2017. (V.29.) határozata
Patvarc Község Önkormányzata 2016. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének
elfogadásáról
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Patvarc Község
Önkormányzata 2016. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester valamint Dr. Varga Andrea jegyző

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2017. (V.29.) határozata
az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
2016. 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 2016. 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./

2017. június 5.
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
32/2017. (V.29.) határozata
Forgács Ákos alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (5) bekezdése és 80. § (2) bekezdés
alapján Forgács Ákos alpolgármester tiszteletdíját 2017. január hó 1. napjától bruttó 139.600.Ft/hó összegben állapítja meg.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy Forgács Ákos a részére megállapított tiszteletdíjról
írásban lemondott.
3./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2017. (V.29.) határozata
Forgács Ákos alpolgármester költségtérítésének megállapításáról
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdése alapján Forgács Ákos
alpolgármester költségtérítését 2017. január hó 1. napjától bruttó 20.940.-Ft/hó összegben
állapítja meg.
2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy Forgács Ákos a részére megállapított költségtérítésről
írásban lemondott.
3./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2017. (V.29.) határozata
a 2016. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról
1.

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi
közbeszerzéseinek statisztikai összegezését nemleges tartalommal fogadja el.

2.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2017. (V.29.) határozata
a Központi Óvodában a 2017/2018. nevelési évben indítható csoportok számáról
1)

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város
Önkormányzata fenntartásban működő Központi Óvodában a 2017/2018. nevelési
évben indítható óvodai csoportok számának meghatározását az alábbiak szerint
támogatja:

2017/2018. nevelési év
Feladatellátási hely megnevezése:
1.
2.
3.
4.

Központi Óvoda
Nyitnikék Tagóvoda
Meseerdő Tagóvoda
Cseperedő Tagóvoda

5.
6.
7.

Játékvár Tagóvoda
Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda
Patvarci Hársfavirág Tagóvoda

ÖSSZESEN:
2)

Indítható óvodai csoportok
5 csoport
5 csoport
2 csoport
3 csoport
4 csoport
1 csoport
1 csoport
21 csoport

A Képviselő-testület felkéri a Központi Óvoda vezetőjét, hogy az óvodai ellátásban
részesülő gyermekek csoportokba történő osztásakor, a 2017/2018. nevelési év
indításánál az Nkt. 4. számú mellékletében foglalt csoportlétszámok szerint járjon el.
Továbbá kísérje figyelemmel a csoportlétszámok nevelési év közbeni változását és
amennyiben a maximális létszám túllépésének fenntartói hatáskörben történő
engedélyezése szükségessé válik, terjessze be az Intézmény kérelmét a Képviselő-testület
elé.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella

3)

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda
vezetőjét és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2017. (V.29.) határozata
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2016. évi tevékenységéről szóló
beszámoló megtárgyalásáról
1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmati Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. 2016. 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:
Felelős:

2017. június 15.
Bernáth Kornélia, polgármester
Bereczk Edit, ügyvezető

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2017. (V.29.) határozata
törvényességi felhívásról
1./

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei
Kormányhivatal által NO/TFO/8-294/2017 iktatószámon kiadott törvényességi
felhívásában foglaltakat megismerte és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

2./

A képviselő-testület megállapítja, hogy a helyi építési szabályzatról szóló 9/2003 (V.27.)
önkormányzati rendeletet módosító 12/2016 (IX.28.) önkormányzati rendelete nincs
hatályban.

3./

A képviselő-testület – figyelemmel az NO/TFO/30-318 iktatószámú törvényességi
felhívásban foglaltakra is – legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig elvégzi a helyi építési
szabályzatról szóló önkormányzati rendelet teljeskörű felülvizsgálatát, a véleményezési
eljárás lefolytatásával.

4./

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a településképet meghatározó
rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztés 2017. júliusi képviselő-testületi ülés elé
terjesztéséről.

5./

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

Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
Dr Varga Andrea jegyző
Határidő: 3. pont tekintetében 2017. szeptember 30.
4. pont tekintetében 2017. júliusi testületi ülés
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2017. (VI.26.) határozata
Patvarc Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patvarc Község Önkormányzata
Közbeszerzési Szabályzatát - a melléklet szerint – elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert
annak aláírására.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2017. (VI.26.) határozata
az egészségügyi alapellátás körében nyújtandó fogorvosi ügyeletet
biztosításáról
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Patvarc Község Önkormányzata a 2015. évi
CXXIII. törvény 5. § (1) c) pontjában meghatározott, egészségügyi alapellátáshoz
kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátást a Semmelweis Egyetemmel kötendő feladat-ellátási
szerződés alapján biztosítsa.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2017. (VI.26.) határozata
a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2016/2017. nevelési évben
történő engedélyezésével való egyetértésről
1.Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2016/2017.
nevelési évben a maximális óvodai csoportlétszám túllépését a Balassagyarmat Város
fenntartásában működő Központi Óvoda alábbi feladatellátási helyén, csoportjaiban és
létszámokkal a fenntartó engedélyezze:
Központi Óvoda
Meseerdő Tagóvoda

2016/2017. nevelési év
Tekergő csoport
26 fő

Pillangó csoport
26 fő

2.A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda
vezetőjét és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2017. (VI.26.) határozata
a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2017/2018. nevelési év
indításakor történő engedélyezésével való egyetértésről
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Balassagyarmat
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 2017/2018. nevelési évben a
maximális óvodai csoportlétszám túllépését a fenntartásában működő Központi Óvoda alábbi
feladatellátási helyén, csoportjaiban és létszámokkal engedélyezze:

Központi Óvoda
Meseerdő Tagóvoda

2017/2018. nevelési év
Tekergő csoport
26 fő

Pillangó csoport
26 fő

2.A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda
vezetőjét és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2017. (VI.26.) határozata
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2016 – 2017 évi beszámolójának
elfogadásáról
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulásának 2016 – 2017 évi beszámolóját.
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2017. (VII.05.) határozata
a patvarci Postahivatal működésével kapcsolatos kérdésekről
1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve az e tárgyban
tartott közmeghallgatáson elhangzott lakossági véleményeket - azt kéri, hogy Patvarc községben
a Postahivatal az eddigi nyitva tartási idővel, változatlan formában működjön tovább.

2.) A Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően
folytasson tárgyalásokat a Magyar Posta Zrt vezetőségével és a tárgyalások eredményéről adjon
tájékoztatást.
3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

az 1. pont tekintetében haladéktalanul
Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2017. (VIII.14.) határozata
a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő
támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról
1.) Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 1.9. pont alapján támogatási igényt
nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásra.
2.) A Képviselő-testület vállalja, hogy a 64 m3 tűzifa megvásárlásához szükséges 81 280 Ft
önerőt – 1000 Ft/erdei m3 + áfa -, valamint a tüzelőanyag szállításból származó költségeket
a 2017. évi költségvetésben 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: 2017. augusztus 25.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2017. (VIII.14.) határozata
Településkép védelmi rendelet és Településképi arculati kézikönyv elkészítésére
történő megbízásról

1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Moór Mátyás építész, 2660
Balassagyarmat, Balassa u. 5. I/4 szám alatti lakost Patvarc község Településkép védelmi
rendeletének és Településképi arculati kézikönyvének elkészítésével.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező
vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
Határidő: 2017. augusztus 18.
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2017. (VIII.14.) határozata
pályázat benyújtásáról a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek
támogatására
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Kistelepülési
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása pályázati felhívásra a da)
pályázati alcélt illetően, 1.250.000,- Ft támogatási összeg erejéig, 100 %-os támogatási
intenzitás mellett pályázat kerüljön benyújtásra a Patvarci Községháza fejlesztésével egy
ügyfélszolgálati iroda kialakítására vonatkozóan.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2017. (IX.15.) határozata
a 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó
igény benyújtásáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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: 2017. szeptember 15.
Felelős: Bernáth Kornélia
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2017. (IX.15.) határozata
a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel kapcsolatos, 2018-2032 évekre
vonatkozó gördülő fejlesztési tervről
3. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrádi Regionális
Vízellátó Rendszernek a Patvarc Község 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 2018-2032. évekre vonatkozó beruházási terveket a vízellátási
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 a közműves vízellátási
rendszeren. A feladatok forrásának meghatározásánál figyelembe kell venni a szolgáltató
által elkészítendő felújítási és pótlási tervnél a bérleti díj terhére betervezett munkák
forrásait.
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: 2017. szeptember 30.
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2017. (IX.15.) határozata
a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2018-2032 évekre
vonatkozó gördülő fejlesztési tervről

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Regionális
Szennyvízrendszernek a Patvarc Község Önkormányzatának tulajdonában álló részére
vonatkozóan, 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 2018-2032. évekre vonatkozó beruházási terveket a
szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerére vonatkozóan az alábbi feltételekkel:
b) A közműves szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerének beruházási tervét illetően csak az
esetleges pályázati források erejéig tud az önkormányzat kötelezettséget vállalni.
2.

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: 2017. szeptember 29.
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2017. (IX.15.) határozata
káresemény elbírálásáról
1. A Képviselő-testület – figyelemmel a polgármester által tett írásbeli bejelentésre és
rendőrségi feljelentésre is – a 2017. június 20. napján történt lopási cselekményből
származó káreseményt elbírálta. A Képviselő-testület rögzíti, hogy a bűncselekmény
érintette a polgármesternél jogszerűen található önkormányzati pénztárból származó
előlegből 132.000 Ft összeget is.
2. A Képviselő-testület megállapította, hogy a káresemény bekövetkezését a polgármester
részéről elháríthatatlan ok idézte elő. A Képviselő-testület a káresemény önkormányzati
kárként ismeri el.
3. A Képviselő-testület rögzíti, hogy az Mt. 180 § (2) bekezdése alapján a polgármester
mentesül a kártérítési felelősség alól, így a képviselő-testület az el nem számolt előleg
visszafizetésétől eltekint.
4. A Képviselő-testület a kár összegének önkormányzati költségvetés terhére történő
elszámolásáról dönt.
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/2017. (IX.15.) 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 2018/2019. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt
2018. 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 2018. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül
300.000.- Ft-ot biztosít.

2./

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2017. október 2. (a pályázathoz való csatlakozás)
2017. december 11. (a pályázat elbírálása)
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2017. (IX.15.) határozata
a Központi Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervének
véleményezéséről
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő
Központi Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervét a határozat
mellékletében foglalt tartalommal megismerte és az abban foglaltakkal egyetért.
2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. október 5.
Felelős: dr. Varga Andrea
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2017. (X.31.) határozata

együttműködési keretmegállapodás megkötéséről
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
határozat mellékletében foglalt tartalommal Együttműködési keretmegállapodást kössön az
ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel.
Határidő:
szerződéskötésre: 2017. november 15.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2017. (X.31.) határozata
a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése”
elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése tárgyú pályázat
benyújtásáról
3. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a „Közösségi
internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű,
GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő
„Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése tárgyban 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 megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2017. (X.31.) határozata
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosításáról
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 4. pontja
helyébe a következő szöveg lépjen:
„4. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök:
- településfejlesztési feladatok,
- szociális feladatok,
- turisztikai feladatok.

A társult feladatok ellátásával összefüggő szervezeti, működési és egyéb kérdéseket a
települések a Társulással külön megállapodás keretében rögzítik.
A társulásra átruházott szociális hatáskörök:
a) házi segítségnyújtás,
b) támogató szolgáltatás,
c) közösségi ellátások:
- szenvedélybetegek közösségi ellátása,
- pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
d) nappali ellátás:
- fogyatékos személyek nappali ellátása,
- szenvedélybetegek nappali ellátása,
- pszichiátriai betegek nappali ellátása.
A szociális feladatok ellátására a társulás fenntartja és működteti a Balassagyarmat
Kistérség Szociális Szolgáltató Központot (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út
12.), mint szervezeti és szakmai szempontból önállóan működő költségvetési szervet,
melynek gazdálkodási feladatait a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről Balassagyarmat Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Tanácsát értesítse és az egyéb szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2017. (X.31.) határozata
önkormányzati utak karbantartásáról
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Fazekas M. u. kátyúzásra, vízelvezető árok profilozásra, valamint a Dankó utca Gyarmati út
kereszteződésben sárrázó kialakítására vonatkozó vállalkozói szerződést az OTYS Úttechnika
Kft-vel aláírja bruttó 979.973,- ajánlati áron.
Határidő: szerződéskötésre: 2017. november 15.
a munka elvégzésére: 2017.december 15.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
/: dr. Varga Andrea :/
polgármester
jegyző
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2017. (X.31.) határozata
Faluközpont épület együttes környezetének térkövezéséről

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Faluközpont épület együttes környezetének térkövezésére (I. ütem) vonatkozó vállalkozói
szerződést a Térkő – Útszervíz Kristóf László (2660 Balassagyarmat, Aradi u. 21) vállalkozóval
aláírja bruttó 921.318,- ajánlati áron.
Határidő:

szerződéskötésre: 2017. november 15.
a munka elvégzésére: 2017.december 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2017. (X.31.) határozata
elővásárlási jogról
1.Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Kolompár Zsolt és Virág
Zsanett eladók, valamint Baranyi György vevő és Oláh János haszonélvezeti jog jogosultja közötti
adásvételi szerződést a patvarci 291/G hrsz alatt felvett 42 m2-es kiterjedésű lakóház ingatlan
vonatkozásában, ami természetben Patvarc, Tölgyfa utca 62. szám alatt található. A képviselőtestület, mint az altalaj tulajdonosa nem kíván élni az elővásárlási jogával.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: nyilatkozat kiadására 2017. november 15.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2017. (X.31.) határozata
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnésével kapcsolatos
intézkedésekről
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő–testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés megszűnésére tekintettel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
maradéktalan ellátása, az új közszolgáltató kiválasztása, valamint az új közszolgáltatási szerződés
megkötése érdekében szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg, ezekről a Képviselőtestületet tájékoztassa.
Határidő: 2017.november 30.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
60/2017. (X.31.) határozata
Patvarc Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálatáról
1.

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-ának megfelelően a
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2 évente előírt felülvizsgálatának eleget tett és a
felülvizsgálatot a határozat mellékletét képező változtatásokkal együtt elfogadja.

2.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott módosításokkal kiegészített
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának nyilvánosságához szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
Határidő: azonnal
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2017. (XI.23.) határozata
Patvarc község belterületi útjainak 2017-2018. évi téli síkosságmentesítéséről szóló
vállalkozási szerződés megkötéséről
1. Patvarc Község Képviselő-testülete Patvarc község belterületi útjainak 2017-2018. évi téli
síkosság mentesítésére vonatkozóan felhatalmazza a polgármestert, hogy Horváth János
őstermelővel a mellékelt bérleti szerződést megkösse.
2. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
2018. évi költségvetésbe kerüljön beépítésre 500 eFt keretösszeg a téli síkosság mentesítés
biztosítására.
Felelős: Bernáth Kornélia Polgármester
Határidő. 1. pontban 2017. december 10. 2. pontban 2018.február 15.
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
62/2017. (XI.23.) határozata
a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2016 – 2017 évi
beszámolójának elfogadásáról
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2016 – 2017 évi
beszámolóját.
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
63/2017. (XI.23.) határozata
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálatával való egyetértésre
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalomma legyetért a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának felülvizsgálatával.
2.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő 2017. december 10.
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
64/2017. (XI.23.) határozata
a Központi Óvoda pedagógiai programjának jóváhagyására való
egyetértésről
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Balassagyarmat Város
Önkormányzata fenntartásában működő Központi Óvoda pedagógiai programját a
határozati javaslat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyásával.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét
és a dokumentumot záradékkal lássa el.

Határidő: 2017. december 15.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2017. (XI.23.) határozata
a Központi Óvoda szervezeti és működési szabályzatának
jóváhagyásáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Balassagyarmat Város
Önkormányzata fenntartásában működő Központi Óvoda szervezeti és működési
szabályzatát a határozati javaslat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyásával.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét
és a dokumentumot záradékkal lássa el.
Határidő: 2017. december 15.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2017. (XI.23.) határozata
a Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelmi rendelet
megalkotásáról
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Településképi Arculati
Kézikönyv és Településkép védelmi rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a partnerségi egyeztetés szabályai szerint, a település
honlapjára történő feltöltéssel bocsássa a tervezeteket széleskörű társadalmi vitára, majd a
vélemények beérkezését, és a szükségesnek vélt átdolgozást követően terjessze jóváhagyásra a
következő képviselő-testületi ülés elé.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
67/2017. (XI.23.) határozata
Gúth Zsófia Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi
fordulójának elbírálásáról
Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) Gúth
Zsófia (született: Balassagyarmat, 1996. december 29., an.: Kiss Melinda) - 2668 Patvarc, Kiss
út 16. szám alatti lakos Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj-pályázati támogatás
megállapítására vonatkozó kérelmét
elutasítja.
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.
INDOKOLÁS
Gúth Zsófia
Bursa Hungarica „A” típusú felsőoktatási ösztöndíj-pályázati támogatás
megállapítására nyújtott be kérelmet.
Patvarc Önkormányzata Képviselő-testülete az 51/2017. (IX.15.) számú határozatával döntött a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat kiírásáról. Amelynek
benyújtási határideje 2017. november 7-e volt.
Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló 19/2013. (XI.07.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: Rendelet) 3. § -a alapján az „A” típusú pályázat esetén a pályázatra azok az
önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folyatják tanulmányaikat, és háztartásukban az egy főre eső havi nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át 2017. évben
128.250,-Ft-ot.
A jövedelemszámításnál irányadó a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (továbbiakban: Szoc.tv.) 4. § (1) bekezdés f./ pontja, amely szerint háztartás: Az egy
lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személyek közössége.
A kérelem vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a pályázó a háztartásában az egy
főre jutó havi jövedelem (149012 forint) meghaladja a Rendeletben előírt értékhatárt, ezért
a Rendelet 3. § (1) bekezdése alapján Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj támogatásra nem jogosult.
A Képviselő-testület a határozatát Patvarc Önkormányzata Képviselő-testületének a Szerveinek
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III.29.) számú rendelet 4. § (5) a./
biztosított jogkörében eljárva a Rendelete 3 §. (4) bekezdése a./ pontja, valamint a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban
Ket.) 71. (1) és 72. § (1) bekezdése alapján hozta meg.
A fellebbezési jogosultság biztosítása a Rendelet 5. § (1) bekezdésén, valamint a Ket. 98. § (1)
bekezdésén, a 99. § (1) bekezdésén, és a 102. § (1) bekezdésén alapul.

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
68/2017. (XI.23.) határozata
Szandai Gréta Felícia Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2018. 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,
2018. február- június valamint 2018. szeptember – 2019. 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 2018. január 31. napjáig, míg a
második 15.000 forint összegű támogatás részletének átutalását 2018. 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 :/
/: dr. Varga Andrea:/
polgármester
jegyző
Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2017. (XI.23.) határozata
Oczot Balázs Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. 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,
2018. február- június valamint 2018. szeptember – 2019. 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 2018. január 31. napjáig, míg a
második 15.000 forint összegű támogatás részletének átutalását 2018. 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 :/
Andrea:/
polgármester

/:

dr.

Varga

jegyző

Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
70/2017. (XI.23.) határozata
Galanics Bence Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018.
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,
2018. február- június valamint 2018. szeptember – 2019. 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 2018. január 31. napjáig, míg a
második 15.000 forint összegű támogatás részletének átutalását 2018. 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
71/2017. (XI.23.) határozata
Korbely Ádám Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018.
évi fordulójának elbírálásáról
Patvarc Község Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) Korbely Ádám
(sz.név: Korbely Ádám, sz.h.: Budapest, sz.idő: 1993. május 15., an.: Gálik Margit) - 2668
Patvarc, Gyarmati u. 72. – 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,
2018. február- június valamint 2018. szeptember – 2019. 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 2018. január 31. napjáig, míg a
második 15.000 forint összegű támogatás részletének átutalását 2018. 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
72/2017. (XI.23.) határozata
Orgoványi Dorottya Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2018. 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,

2018. február- június valamint 2018. szeptember – 2019. 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 2018. január 31. napjáig, míg a
második 15.000 forint összegű támogatás részletének átutalását 2018. 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
73/2017. (XI.23.) határozata
Orgoványi János Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018.
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,
2018. február- június valamint 2018. szeptember – 2019. 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 2018. január 31. napjáig, míg a
második 15.000 forint összegű támogatás részletének átutalását 2018. 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
74/2017. (XI.23.) határozata
Major Nikoletta Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018.
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,
2018. február- június valamint 2018. szeptember – 2019. 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 2018. január 31. napjáig, míg a
második 15.000 forint összegű támogatás részletének átutalását 2018. 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
75/2017. (XI.23.) határozata
Szalánszki Bence Róbert Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2018. 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,
2018. február- június valamint 2018. szeptember – 2019. 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 2018. január 31. napjáig, míg a
második 15.000 forint összegű támogatás részletének átutalását 2018. 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
76/2017. (XI.23.) határozata
Havaj Dávid Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi
fordulójának elbírálásáról
Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület)
Havaj Dávid (született: Balassagyarmat, 1998. január 06., an.: Gali Bernadett) - 2668 Patvarc,
Tölgyfa 56. szám alatti lakos Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj-pályázati támogatás
megállapítására vonatkozó kérelmét
elutasítja.
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.
INDOKOLÁS
Havaj Dávid
Bursa Hungarica „B” típusú felsőoktatási ösztöndíj-pályázati támogatás
megállapítására nyújtott be kérelmet.
Patvarc Önkormányzata Képviselő-testülete az 51/2017. (IX.15.) számú határozatával döntött a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat kiírásáról. Amelynek
benyújtási határideje 2017. november 7-e volt.
Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról szóló 19/2013. (XI.07.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdése alapján az „B” típusú pályázat esetén a pályázatra
azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
a./ a pályázat benyújtása évének szeptember 1-jét kezdődő tanév utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolások, vagy

b, felsőfokú diplomával nem rendelkező felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek, és a pályázat benyújtásának évét követő év tanévétől kezdődően felsőoktatási
intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, egységes osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben
kívánnak részt venni, és a háztartásukban az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át 2017. évben 128.250,-Ft-ot.
A kérelem vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a pályázó már leérettségizett.
2017/2018 évben iskolarendszerű OKJ-s szakképzésben vesz részt a Salgótarjáni SZC
Szent-Györgyi Albert Gimnáziumban
Tekintettel arra, hogy Havaj Dávid nem „utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás”,
így a fentebb említett jogszabály értelmében Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj támogatásra nem jogosult.
A Képviselő-testület a határozatát Patvarc Önkormányzata Képviselő-testületének a Szerveinek
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III.29.) számú rendelet 4. § (5) a./
biztosított jogkörében eljárva a Rendelete 3 §. (4) bekezdése ba./ pontja, valamint a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban
Ket.) 71. (1) és 72. § (1) bekezdése alapján hozta meg.
A fellebbezési jogosultság biztosítása a Rendelet 5. § (1) bekezdésén, valamint a Ket. 98. § (1)
bekezdésén, a 99. § (1) bekezdésén, és a 102. § (1) bekezdésén alapul.

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea:/
jegyző

