
Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. évi h a t á r o z a t a i 

 

1/2018. (I.19.)  Patvarc Község Önkormányzatának Patvarc Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 
 

2/2018. (I.19.)  a Patvarc Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására szóló pályázat 
kiírásáról 

 
3/2018. (I.19.)  pályázat benyújtásáról 
 
4/2018. (I.19.)  pályázat benyújtásáról 
 
5/2018. (I.19.)  pályázat benyújtásáról 
 
6/2018. (I.19.)  Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának 

jóváhagyásáról 
 
7/2018. (I.19.)  a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2017/2018. nevelési 

évben történő engedélyezésével való egyetértésről 
 
8/2018. (II.28.)  Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 
 
9/2018. (II.28.)  a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésével való 

egyetértésről 
 
10/2018. (II.28.)  a Központi Óvoda 2018. évi költségvetésével való egyetértésről 
 
11/2018. (II.28.)  a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyásáról 
 
12/2018. (II.28.)  a Patvarc 82/6 hrsz-ú ingatlan megosztásáról 
 
13/2018. (II.28.)  az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 
 
14/2018. (III.28.)  Patvarc Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 
 
15/2018. (III.28.)  a Patvarc község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt 
pályázat elbírálásáról 

 
16/2018. (III.28.)  a Központi Óvoda működéséről szóló beszámoló jóváhagyásáról 
 
17/2018. (III.28.)  a Központi Óvoda 2018. szeptember 1-je és 2023. augusztus 1-je közötti időszakra 

szóló Továbbképzési Programjával való egyetértésről 
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18/2018. (III.28.)  az őrhalmi 0127/8 és 0127/11. hrsz-ú, valamint a patvarci 090 hrsz-ú ingatlanok 
gyom-és parlagfű mentesítéséről 

 
19/2018. (III.28.) az őrhalmi 0127/7 hrsz-ú, ingatlan egy részének hasznosításáról 
 
20/2018. (III.28.)  a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság 

helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
21/2018. (III.28.)  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló 81/2017. 

(XII.22.) határozatának módosításáról 
 
22/2018. (III.28.)  „PATVARC TELEPÜLÉSÉRT” elismerő oklevél adományozásáról 
 
23/2018. (III.28.)  „PATVARC TELEPÜLÉSÉRT” elismerő oklevél adományozásáról 
 
24/2018. (IV.26.)  Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési 

szervei 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 
 
25/2018. (IV.26.)  az önkormányzati utak karbantartásáról szóló 56/2017. (X.31.) számú 

határozatának módosításáról 
 
26/2018. (IV.26.)  a Patvarc 024/20 hrsz-ú ingatlanból részterület elidegenítéséről 
 
27/2018. (IV.26.)  az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú 
pályázat benyújtásáról 
 
28/2018. (V.24.)  a 2017. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról 
 
29/2018. (V.24.)  az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi 

ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
30/2018. (V.24.)  a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2017. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
31/2018. (V.24.)  a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
32/2018. (V.24.)  a „KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot 

erősítő szemléletformálás” tárgyú pályázat benyújtásáról 
 
33/2018. (V.24.)  a házi gyermekorvosi feladatok ellátása tárgyában Balassagyarmat Város 

Önkormányzatával és Dr. Szalkai Julianna gyermekorvossal megkötött 
megállapodás megszüntetésről 

 
34/2018. (V.24.)  a házi gyermekorvosi feladatok ellátása tárgyában Balassagyarmat Város 

Önkormányzatával és Dr. Bevelagva Gabriela gyermekorvossal megkötendő 
megállapodásról 
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35/2018. (VI.27.)  a 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 
 
36/2018. (VI.27.)  a Központi Óvodában a 2018/2019. nevelési évben induló csoportok számával 

való egyetértésről 
 
37/2018. (VI.27.)  a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2018/2019. nevelési 

évben történő engedélyezésével való egyetértésről 
 
38/2018. (VIII.22.) a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 
 

39/2018. (IX.12.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról 
 
40/2018. (IX.12.)  a Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezéséről 
 
41/2018. (IX.12.)  a Babits M. úti játszótér felújításáról és karbantartásáról 
 
42/2018. (IX.12.)  a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2018/2019. nevelési 

évben történő engedélyezésével való egyetértésről 
 
43/2018. (IX.12.)  a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel és a Balassagyarmati 

Regionális Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2019-2033 évekre vonatkozó 
gördülő fejlesztési tervről 

 
44/2018. (X.29.)  Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési 

szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 
2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 
45/2018. (X.29.)  a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2017 – 2018 évi 

beszámolójának elfogadásáról 
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2018. (I.19.) határozata 

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

 

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

 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2018. január 31.  
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Felelős: Bernáth Kornélia 
 
 
                /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                        polgármester jegyző 
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2/2018. (I.19.) 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, 2018. április 01. napjától számított 
egy éves, határozott időtartamra.  
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2018. március 31. 
Felelős:Bernáth Kornélia polgármester 

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

 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2018. (I.19.) határozata 
pályázat benyújtásáról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a pályázati feltételeket és 

támogatja, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a Településkép megőrzése című 
VP6-19.2.1.-47-5-17 kódszámú pályázati felhívásra, 85%-os támogatási intenzitás mellett, az 
alábbi adattartalommal: 
 
Pályázat címe: Településkép és szabadidős tevékenységek fejlesztése Patvarcon  
Pályázattal érintett hrsz-ok megjelölése: 089/1hrsz, 211/1hrsz, 206/2hrsz, 207hrsz. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt 

feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételére. 
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Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 
 
 
 
                /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                        polgármester jegyző 

 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2018. (I.19.) határozata 
pályázat benyújtásáról 

 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a pályázati feltételeket és 
támogatja, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a Népi hagyományokra, kulturális és 
természeti értékre épülő rendezvények támogatása című VP6-19.2.1.-47-7-17 kódszámú 
pályázati felhívásra, 100%-os támogatási intenzitás mellett, az alábbi adattartalommal: 
 

Pályázat címe: Ipoly-menti Krumplibaba-fesztivál 
Pályázattal érintett hrsz-ok megjelölése: 089/1hrsz.. 

 

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

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 
 
 
                /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                        polgármester jegyző 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2018. (I.19.) határozata 
pályázat benyújtásáról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a pályázati feltételeket és 

támogatja, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a Földművelésügyi Minisztérium 
2017. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁra a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági 
hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására (Pályázat 
kódja: ZP-1-2017) 10 millió forintos összeggel. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételére. 
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Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 
 
 
                /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                        polgármester jegyző 
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2018. (I.19.) 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. 
 
Felelős: dr Varga Andrea jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
                /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                        polgármester jegyző 
 

 
 
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2018. (I.19.) határozata 

a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2017/2018. nevelési évben 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 helyein, csoportjaiban és létszámokkal engedélyezze:  

 
2) A

 
K
é
p

KÖZPONTI ÓVODA, 2017/2018. nevelési év 

Feladatellátási hely Csoport Engedélyezett létszám 

Nyitnikék Tagóvoda Katica 27 fő 

Meseerdő Tagóvoda Tekergő 26 fő 

Pillangó  26 fő 

Cseperedő Tagóvoda Micimackó  28 fő 
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viselő-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 :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                        polgármester jegyző 
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2018. (II.28.) 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: 
2018         5 930e Ft 
2019         5 450 e F 
2020         5 500 e Ft 
2021         5 500e Ft 
 
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
2017               --- 
2018               --- 
2019               --- 
2020               --- 
 
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:  2018. február 28. 
 
 
                /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                        polgármester jegyző 
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2018. (II.28.) határozata 

a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésével való egyetértésről 
 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését. 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az intézmény 
fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa. 
 
Határidő: 2018. március 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
                /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                        polgármester jegyző 
 
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2018. (II.28.) határozata 

a Központi Óvoda 2018. évi költségvetésével való egyetértésről 
 

1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal egyetért a Központi Óvoda 2018. évi költségvetésével. 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről Balassagyarmat 
Város Önkormányzatát tájékoztassa. 
 

Határidő: 2018. március 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
                /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                        polgármester jegyző 
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2018. (II.28.) határozata 

a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyásáról 
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1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bernáth Kornélia polgármester 2018. évi 
szabadságütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
Kezdete Vége Munkanapok száma 

2018.03.01. 2018.03.09. 7 

2018.03.19. 2018.03.29. 9 

2018.04.09. 2018.04.20. 10 

2018.05.02. 2018.05.18. 13 

2018.06.04. 2018.06.22. 15 

2018.07.02. 2018.07.20. 15 

2018.08.06. 2018.08.24. 14 

2018.09.17. 2018.09.28. 10 

Összesen:  93 nap 

 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
                /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                        polgármester jegyző 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2018. (II.28.) határozata 
a Patvarc 82/6 hrsz-ú ingatlan megosztásáról 

 
 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert patvarci 

82/6. hrsz-ú ingatlan telekalakítási munkáinak árajánlat szerinti megrendelésére és a telekalakítással 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
2. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a patvarci 82/6. hrsz-ú ingatlanból 

kialakított területrészeket a patvarci 86, 87, 88 és a 89 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai részére az 
alábbi feltételekkel idegeníti el: 

a.) a lakástulajdonosok által használt, felmérések szerint kialakított területek vételára 1.000.-
Ft/m2, 

b.) a telekalakítással kapcsolatos valamennyi költség - a megvásárolt terület arányában - a 
vevőket terheli, 

c.) a vételárat és a telekalakítással kapcsolatos költségek megfizetésére részletfizetés adható, 
minimum havi 5.000 Ft törlesztő részlettel.  

d.) részletfizetés esetén a vételár és telekalakítás költségei megfizetésének biztosítására 
jelzálogjogot és elidegenítési tilalmat kell alapítani és bejegyeztetni az ingatlan-
nyilvántartásba, 

e.) az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőket terheli. 
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3. A Képviselő-testület a 2. pont szerinti eladási ajánlatát a telekalakítási határozat jogerőre 
emelkedésétől számított 6 hónapig tartja fenn.  

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételhez szükséges intézkedések 

megtételére és szerződés fenti feltételekkel történő megkötésére. 
 
 
Határidő: a kiértesítésre 2018. március 05. 
Felelős:   Bernáth Kornélia  polgármester 
 
 
                /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                        polgármester jegyző 

 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2018. (II.28.) határozata 
az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018/2019. nevelési évre 

vonatkozóan egyetért azzal, hogy a feladatellátási megállapodás keretében fenntartott 
Központi Óvodába történő beiratkozásra az alábbi időpontokban kerüljön sor.  
 

2018. május 9. (szerda) 8.00 – 17. 00 
2018. május 10. (csütörtök) 8.00 – 18.00 

2018. május 11. (péntek) 8.00 – 17.00 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Központi Óvoda vezetőjét, hogy biztosítsa a Balassagyarmat, 
Ipolyszög és Patvarc közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező szülőkkel (szülői felügyeletet gyakorlók) egy háztartásban élő, óvodás korú 
gyermekek felvételét az egyes óvodai feladatellátási helyekre. 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 a nevelési év vonatkozásában 
jóváhagyott önkormányzati költségvetési rendeletben foglaltak szerint van lehetőség.  
 
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: 2018. március 1. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
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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: 2018. április 9. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester, Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
14/2018. (III.28.) határozata 

Patvarc Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének  
elfogadásáról 

 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi 
közbeszerzési tervét az e határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el. 

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

 
 

Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
15/2018. (III.28.) határozata 

a Patvarc község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 

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

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 
tevékenység ellátására kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítja. 

 
2. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2018. (I.19.) számú határozata szerinti 

tartalommal ismételten pályázatot ír ki a Patvarc község közigazgatási területén nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó 
közszolgáltatás végzésére.  



12 

 

 

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

 
Határidő a 2. pont tekintetében: 2018. április 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
                /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                        polgármester jegyző 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2018. (III.28.) határozata 
a Központi Óvoda működéséről szóló beszámoló  

jóváhagyásáról 
 

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda 2017-es költségvetési 
évet érintő működéséről szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező tartalommal 
jóváhagyja. 

 

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

Határidő: 2018. április 15. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 
 

 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
17/2018. (III.28.) határozata 

a Központi Óvoda 2018. szeptember 1-je és 2023. augusztus 1-je közötti időszakra szóló 
Továbbképzési Programjával való egyetértésről 

 
 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda 2018. szeptember  1-

je és 2023. augusztus 31-e közötti időszakra szóló Továbbképzési Programjának az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalmával egyetért. 

 

2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa és az 
egyéb szükséges lépéseket tegye meg. 
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Határidő: a tájékoztatás tekintetében 2018. április 15., 

                  egyéb szükséges intézkedések tekintetében értelemszerűen 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

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

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2018. (III.28.) 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, 
legelő művelési 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, a 
területen található fű fejében 2019. március 31-ig terjedő határozott időtartamra. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert szerződés megkötésére és a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő : a kiértesítésre 2018. április 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 

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

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2018. (III.28.) 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 ha 4233 m2 nagyságú területet (a határozat 
mellékletét képező térképvázlaton megjelölve) Uram Pál (szül.: Patvarc, 1942.07.24.; a.n.: Dóla Mária) 
2668 Patvarc, Krúdy Gyula utca 10. szám alatti lakos részére haszonbérbe adja az alábbi feltételekkel: 

a) a használat időtartama 2018. október hó 31. napjáig, 
b) a terület használati díja 2.-Ft/m2/év,  
c) területen felépítmény nem létesíthető, a terület használata másnak nem engedhető át, 

alhaszonbérbe nem ad nem adható, 
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d) a területre Uram Pál földhasználati jogot az ingatlan-nyilvántartásban nem jegyeztethet be, 
a földalapút támogatás iránti kérelmet nem nyújthat be, 

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

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő :  a kiértesítésre 2018. április 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
                /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                        polgármester jegyző 
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
20/2018. (III.28.) határozata 

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

 

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 
Rendőrkapitányának a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről 
és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja. 

 

2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kapitányságvezetőt tájékoztassa. 
 
Határidő: 2018. április 15. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 

                /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                        polgármester jegyző 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

21/2018. (III.28.) határozata 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló  

81/2017. (XII.22.) határozatának módosításáról 
 

1./ Patvarc község Önkormányzatának Képviselő–testülete 81/2017. (XII.22.) határozatát akként 
módosítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására a Zöld Híd B.I.G.G. 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (cgj.: ; 
székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.; adószám: 25894259-2-13) 2018. április 1. napjától 
kezdődő öt éves, határozott időtartamú közszolgáltatási szerződést köt azzal, hogy a közszolgáltató a 
hulladék rendszeres gyűjtését, szállítását és kezelésre történő átadását a Balassagyarmati 
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Városüzemeltetési Nkft. (cg.: 12-09-002237; székhely: 2660 Balassagyarmat, Mikszáth K. út 59.) 
alvállalkozóként történő bevonásával végzi. 

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására, valamint 
a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2018. április 01. 
Felelős:Bernáth Kornélia polgármester 
 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
22/2018. (III.28.) határozata 

„PATVARC TELEPÜLÉSÉRT” elismerő oklevél  
adományozásáról 

 
 

1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

Ferencz Endre Tiborné 
részére 

a 
„PATVARC TELEPÜLÉSÉRT” elismerő oklevelet  

adományozza. 
 
 

2.) A kitüntetéssel járó pénzjutalom összegét a képviselő-testület nettó 40.000.- forintban határozza 
meg. 

3.)A kitüntetés átadására 2018. május 31. napján kerül sor. 

4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetés átadására és az azzal kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2018. május 31. 

Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 

 

                /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                        polgármester jegyző 
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
23/2018. (III.28.) határozata 

„PATVARC TELEPÜLÉSÉRT” elismerő oklevél  
adományozásáról 

 
1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

Hrubecs Jánosné 
részére 

a 
„PATVARC TELEPÜLÉSÉRT” elismerő oklevelet  

adományozza. 
 
 

2.) A kitüntetéssel járó pénzjutalom összegét a képviselő-testület nettó 50.000.- forintban határozza 
meg. 

3.)A kitüntetés átadására 2018. május 31. napján kerül sor. 

4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a kitüntetés átadására és az azzal kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
24/2018. (IV.26.) határozata 

Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2017. évi 
összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 

 
 

1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Balassagyarmat Város 
Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2017. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentését. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő:  2018. április 30. 
Felelős:Bernáth Kornélia polgármester 

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

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

25/2018. (IV.26.) határozata 
az önkormányzati utak karbantartásáról szóló 56/2017. (X.31.) számú határozatának 

módosításáról 
 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az önkormányzati utak karbantartásáról 
szóló 56/2017. (X.31.) határozatát akként módosítja, hogy - a határozat mellékletét képező szerződés 
módosítás tervezet szerinti műszaki tartalomra tekintettel - az OTYS Úttechnika Kft-vel aláírt, a 
Fazekas M. u. kátyúzásra, vízelvezető árok profilozásra, valamint a Dankó utca Gyarmati út 
kereszteződésben sárrázó kialakítására vonatkozó vállalkozási szerződés alapján fizetendő vállalkozói 
díjat 1.171.632,- Ft + ÁFA, azaz: Egymillió-egyszázhetvenegyezer-hatszázharminckettő forint + ÁFA 
összegben fogadja el. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására, valamint a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős:Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
                /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
                        polgármester jegyző 
 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

26/2018. (IV.26.) határozata 
a Patvarc 024/20 hrsz-ú ingatlanból  

részterület elidegenítéséről 
 

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

tulajdonát képező 024/20 hrsz-ú legelő művelési ágú, 4 ha 1540 m2 területű  6,65 AK értékű 
ingatlanból a határozat mellékletét képező felmérési vázrajz szerint 8610 m2 részterületet, 
Cservenák Mihály (sz: 1948.) Patvarc, Tölgyfa u. 11. szám alatti lakos részére az alábbi 
feltételekkel idegeníti el: 
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a) a vevő a Mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben 
foglalt rendelkezéseknek megfelel, 

b) a részterület vételára: 430.500.- Ft, azaz négyszázharmincezer ötszáz forint, mely összeget a 
vevőnek az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg egy összegben kell megfizetni, 

c) a telekhatár- és területrendezési munkarészek elkészíttetése és engedélyeztetése a vevő 
feladata és költsége, 

d) az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli,  
 
2. A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2018. december 31-ig megkötendő 

adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.  
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az 

adásvételi szerződés megkötésére. 
Felelős:      Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő:  2018.12.31. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
27/2018. (IV.26.) 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.b) pályázati alcélt 
illetően, 15.328.900,- Ft támogatási összeg erejéig pályázat kerüljön benyújtásra a patvarci 
Hársfavirág Tagóvoda tornatermének felújítására vonatkozóan. 
 

2. A Képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén saját erőként biztosítja a fejlesztési költség 
15%-át, azaz 2.705.100,- Ft-ot a 2018. 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 :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
28/2018. (V.24.) határozata 

a 2017. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról 
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1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi 
közbeszerzéseinek statisztikai összegezését nemleges tartalommal fogadja el. 

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

Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
29/2018. (V.24.) határozata 

az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
2017. 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 2017. 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: 2018. június 05. 
 Felelős:  dr. Varga Andrea jegyző 

 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a gyermekeket és az ifjúságot 

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

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
30/2018. (V.24.) határozata 

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége 2017. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
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Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2017. évi beszámolóját a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 
  

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
31/2018. (V.24.) határozata 

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2017. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

 
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2017. évi beszámolóját a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
32/2018. (V.24.) határozata 

a „KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás” tárgyú pályázat benyújtásáról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a „KEHOP-1.2.1 

Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” 
tárgyú pályázati felhívásra, 100%-os támogatottsággal, konzorciumi formában pályázat 
kerüljön benyújtásra. 
 

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

Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 

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

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

33/2018. (V.24.) határozata 
a házi gyermekorvosi feladatok ellátása tárgyában Balassagyarmat Város Önkormányzatával 

és Dr. Szalkai Julianna gyermekorvossal megkötött megállapodás megszüntetésről 
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1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Balassagyarmat és 
Patvarc települések önkormányzatai, valamint Dr. Szalkai Julianna között, az önkormányzatok 
egészségügyi alapellátási kötelezettségei körében kötelezően biztosítandó házi gyermekorvosi 
feladatatok ellátásával kapcsolatban megkötött együttműködési megállapodás - az új háziorvos 
működésének megkezdésével, de legkorábban 2018. július 31. napjával történő - 
megszüntetését. 

 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Határidő: 2018. július 31. 
Felelős:    Bernáth Kornélia polgármester 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
34/2018. (V.24.) határozata 

a házi gyermekorvosi feladatok ellátása tárgyában Balassagyarmat Város Önkormányzatával 
és Dr. Bevelagva Gabriela gyermekorvossal megkötendő megállapodásról 

 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Dr. Bevelagva 

Gabriela (született: Petrozsény, Románia, 1978. 08. 24.; anyja neve: Grozav Eugenia; ÁEEK 
működési nyilvántartási igazolvány száma: O/038893/17), a balassagyarmati 1. számú házi 
gyermekorvosi körzet feladatait ellátó vállalkozó háziorvos  - a szükséges hatósági eljárások 
lezárásával, de legkorábban 2018. augusztus 1. napjától  - ellátja Patvarc Község 
Önkormányzata esetében is a kötelező egészségügyi alapellátási feladatokat a település 
gyermekkorú lakossága számára. 

 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges a háromoldalú 

megállapodás megkötéséhez szükséges intézkedéseket megtegye. 
 

  
Határidő: 2018. július 31. 
Felelős:    Bernáth Kornélia polgármester 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
35/2018. (VI.27.) határozata 

a 2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény 
benyújtásáról 

 
 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország 2018. évi központi  
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény  3.sz. melléklet I.7. pont és a III.1. alapján támogatási 
igényt nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra, mely 
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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: 2018. szeptember 30. 
Felelős: Bernáth Kornélia 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
36/2018. (VI.27.) határozata 

a Központi Óvodában a 2018/2019. nevelési évben  induló csoportok  
számával való egyetértésről 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyet ért azzal, hogy a Balassagyarmat 
Város Önkormányzata fenntartásában működő Központi Óvodában (2660 Balassagyarmat, 
Deák Ferenc út 19.; OM: 200635) a 2018/2019. nevelési évben a következő feladatellátási 
helyeken az alábbi számú óvodai csoportok induljanak: 

 

2018/2019. nevelési év 

 Feladatellátási hely megnevezése: Indítható óvodai csoportok 

1. Központi Óvoda 5 csoport 

2. Nyitnikék Tagóvoda 5 csoport 

3. Meseerdő Tagóvoda 2 csoport 

4. Cseperedő Tagóvoda 3 csoport 

5. Játékvár Tagóvoda 4 csoport 

6. Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda 1 csoport 

7. Patvarci Hársfavirág Tagóvoda 1 csoport 

ÖSSZESEN: 21 csoport 
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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: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
37/2018. (VI.27.) határozata 

a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2018/2019. nevelési évben történő 
engedélyezésével való egyetértésről 

 

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Balassagyarmat 
Város Önkormányzata fenntartásában működő Központi Óvoda (székhely: 2660 
Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.; OM: 200635) alábbi csoportjai a maximális 
csoportlétszámot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) 
bekezdésében foglaltak szerint túllépjék: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Határidő: 2018. július 15. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

 
 
 

KÖZPONTI ÓVODA (OM: 200635) 
2018/2019. nevelési év 

Feladatellátási hely Csoport Engedélyezett létszám 

Nyitnikék Tagóvoda Katica 26 fő 

Meseerdő Tagóvoda Tekergő 27 fő 

Pillangó  27 fő 
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
38/2018. (VIII.22.) határozata 

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

 

1.) Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 9. Helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatásai alapján támogatási igényt nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó támogatásra. 

 

2.)A Képviselő-testület vállalja, hogy az önerőt - 1000 Ft/erdei m3+áfa -, valamint a tüzelőanyag 
szállításából származó költségeket a 2018. évi költségvetésében biztosítja. 

 

3.)A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást 
nem kér. 

 

4.)A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések 
megtételére. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
39/2018. (IX.12.) 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 2019/2020. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 2019. 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 2019. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül 
300.000.- Ft-ot biztosít.   
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő: a pályázathoz való csatlakozásra: 2018. október 3.  

a pályázat elbírálására:  2018. december 6.  
Felelős:dr. Varga Andrea jegyző 
 
 
Határidő: 2018. augusztus 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

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

 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
40/2018. (IX.12.) határozata 

a Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervének  
véleményezéséről 

 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda (OM 200635) 

2018/2019. 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: 2018. október 10. 
Felelős: jegyző 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
41/2018. (IX.12.) határozata 

a Babits M. úti játszótér felújításáról és karbantartásáról 
 
1./  Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Babits M. úti közterületi játszótéren 

a bekért árajánlatok alapján a szükséges karbantartási, felújítási munkákat elvégezteti összesen 
bruttó 1.250.000.- Ft összegben, mely a 2018. évi költségvetésben rendelkezésre áll. 

 
 
2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  Bernáth Kornélia polgármester 

 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
42/2018. (IX.12.) határozata 

a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2018/2019. nevelési évben 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 2018/2019. nevelési évben a 
maximális óvodai csoportlétszám túllépését a fenntartásában működő Központi Óvoda alábbi 
feladatellátási helyein, csoportjaiban és létszámokkal engedélyezze:  

 

 

 

 

 

 

2) A
 
K
é
p
v
iselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda vezetőjét és 
tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: 2018. október 10. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
43/2018. (IX.12.) határozata 

a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel és a Balassagyarmati Regionális 
Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2019-2033 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervről 

   

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó 
Rendszernek és a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszernek a Patvarc Község 
Önkormányzatának tulajdonában álló részére a gördülő fejlesztési tervről az alábbi döntést hozza:  

KÖZPONTI ÓVODA (OM: 200635) 
2018/2019. nevelési év 

Feladatellátási hely Csoport Engedélyezett létszám 

Központi Óvoda  Csillag 26 fő 

Cseperedő Tagóvoda Ficánka 27 fő 

Micimackó  26 fő 

Nyitnikék Tagóvoda Katica 26 fő 

Meseerdő Tagóvoda Tekergő 27 fő 

Pillangó  27 fő 



27 

 

 

A Képviselő-testület megbízza a szolgáltatást végző DMRV Zrt-t, hogy Patvarc Község 
Önkormányzata képviseletében készítse el és nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz a 2019-2033. évekre vonatkozó beruházási terveket a vízellátási- valamint 
a szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerére vonatkozóan a következő feltételekkel:  

- Az önkormányzat csak a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján őt megillető bérleti díj, illetőleg 
az esetleges pályázati források erejéig vállal kötelezettséget úgy a közműves vízellátási 
rendszeren, mint a közműves szennyvízelvezetés és tisztítási rendszeren a beruházásokra 
vonatkozóan.  

- A feladatok forrásának meghatározásánál figyelembe kell venni a szolgáltató által elkészítendő 
felújítási és pótlási tervnél a bérleti díj terhére betervezett munkák forrásait. 
 

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: 2018. szeptember 28. 
 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
44/2018. (X.29.) határozata 

Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a Közös 
Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 

2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 
 
 
1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város Önkormányzata és 

az irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó 
önkormányzatok 2019. évi belső ellenőrzési tervét a határozat mellékletében foglalt tartalommal 
jóváhagyja.  

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

Felelős:   dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő: folyamatos 

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

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

45/2018. (X.29.) határozata 
a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2017 – 2018 évi beszámolójának 

elfogadásáról 
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Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal 
elfogadja a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2016 – 2017 évi beszámolóját. 

 
 
 
 

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

 

 


