
 
 
1/2019. (I.24.)  Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának 

jóváhagyásáról 
 
2/2019. (I.24.)  a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására szóló pályázat benyújtásáról 
 
3/2019. (I.24.)  az Illegális hulladéklerakók felszámolása tárgyú pályázat benyújtásáról 
 
4/2019. (I.24.)  Patvarc Község Önkormányzatának Patvarc Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 
 

5/2019. (II.25.)  a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésével 
való egyetértésről 

 
6/2019. (II.25.)  a Központi Óvoda 2019. évi költségvetésével való egyetértésről 
 
7/2019. (II.25.)  Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben 
bemutatásáról 

 
8/2019. (II.25.)  Vízkorlátozási intézkedési terv elfogadásáról 
 
9/2019. (II.25.)  a Patvarc Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására szóló 
pályázat kiírásáról 

 
10/2019. (II.25.)  az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 
 
11/2019. (II.25.)  a polgármester 2019. évi szabadságütemezésének jóváhagyásáról 
 
12/2019. (III.25.)  Patvarc 033 hrsz alatt található erdőterület vonatkozásában erdőgazdálkodói 

többlethasználati megállapodás megkötésére 
 
13/2019. (III.25.)  a Patvarc 055/1, 055/7, 055/19, 055/20, 055/21, 068, 074, 0103/1 hrsz-ú 

és a 0103/1 hrsz-ú termőföldek cseréjéről 
 
14/2019. (III.25.)  a patvarci 024/10 hrsz-ú ingatlan egy részének hasznosításáról 
 
15/2019. (III.25.)  az őrhalmi 0127/7 hrsz-ú ingatlan egy részének hasznosításáról 
 
16/2019. (III.25.)  Patvarc Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok gyom-és 

parlagfű mentesítéséről 
 
17/2019. (III.25.)  az őrhalmi 0127/8 és 0127/11. hrsz-ú, valamint a patvarci 090 hrsz-ú 

ingatlanok gyom-és parlagfű mentesítéséről 
 
18/2019. (III.25.)  a Patvarc község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység 
ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 

 



19/2019. (III.25.)  a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a 
közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
20/2019. (III.25.)  az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Kft-vel kötött megbízási szerződés módosításáról 
 
21/2019. (III.25.)  Patvarc Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének 

elfogadásáról 
 
22/2019. (III.25.)  a Patvarci Községháza felújítása - 2. ütem tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindításáról 
 
23/2019. (IV.18.)  a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszer üzemeltetési szerződés 

egybefoglalásának elfogadásáról 
 
24/2019. (IV.18.)  az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsába történő 
tagdelegálásról 

 
25/2019. (IV.18.)  a Patvarci Községháza felújítása - 2. ütem tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapításáról 
 
26/2019.(V.13.)  a Balassagyarmati Rendőrkapitányság kapitányságvezetője kinevezésének 

véleményezéséről  
 
27/2019.(V.21.)  a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2018. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
28/2019.(V.21.)  a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
29/2019.(V.21.)  az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi 

ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
30/2019.(V.21.)  a Patvarc 401/1 hrsz-ú ingatlan művelési ágának/megnevezésének 

módosításáról 
 
31/2019.(V.21.)  a 2018. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról 
 
 
32/2019.(VII.11.)  a Patvarc 292/B hrsz-ú ingatlanra vonatozó elővásárlási jog gyakorlásáról 
 
33/2019.(VII.11.) a TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” 

tárgyú pályázat benyújtásáról és ahhoz kapcsolódóan a Megalapozó 
dokumentum elkészítéséről 

 
34/2019.(VII.11.)  a Magyar Bölcsődék Egyesületével együttműködési megállapodás 

megkötéséről 
 
35/2019.(VII.30.)  a GREEN-GOES Kft-vel kötött vállalkozási szerződés jóváhagyásáról 
 



36/2019.(VII.30.)  a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 

 
37/2019.(VIII.28.)  a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
 
38/2019.(VIII.28.)  a patvarci 093/1/M. hrsz-ú ingatlanra vonatozó elővásárlási jog 

gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozataláról 
 
39/2019.(VIII.28.)  a patvarci 093/1/N. hrsz-ú ingatlanra vonatozó elővásárlási jog 

gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozataláról 
 
40/2019.(VIII.28.)  a patvarci 093/1/P. hrsz-ú ingatlanra vonatozó elővásárlási jog 

gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozataláról 
 
41/2019.(IX.27.)  a Patvarc 401/13 – 401/18 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről 
 
42/2019.(IX.27.)  a Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évről szóló beszámolójának 

jóváhagyásáról 
 
43/2019.(IX.27.)  a Központi Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezéséről 
 
44/2019.(IX.27.)  a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer és a Balassagyarmati 

Regionális Szennyvízrendszer 2020-2034 évekre vonatkozó gördülő 
fejlesztési tervről 

 
45/2019.(IX.27.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

kiírásáról 
 
46/2019.(IX.27.)  A Patvarci Községháza energetikai korszerűsítése című pályázathoz 

kapcsolódó önerő biztosításáról 
 
47/2019.(IX.27.)  a közösségi színtér termének elnevezéséről 
 
48/2019.(IX.27.)  a Magyar Falu Program keretében a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat 

támogatása” tárgyú, MFP-TFB/2019. kódszámú pályázat benyújtásáról 
 
49/2019.(IX.27.)  „PATVARC TELEPÜLÉSÉRT” elismerő oklevél adományozásáról 
 
50/2019.(X.21.)  Bernáth Kornélia polgármester illetményének megállapításáról 
 
51/2019.(X.21.)  Bernáth Kornélia polgármester költségtérítésének megállapításáról 
 
52/2019.(X.21.)  „Vagyonnyilatkozatokat nyilvántartó és ellenőrző bizottság” létrehozásáról 
 
53/2019.(X.21.)  Patvarc Község Önkormányzata társadalmi megbízatású alpolgármesterének 

megválasztásáról 
 
54/2019.(X.21.)  Patvarc Község társadalmi megbízatású alpolgármestere tiszteletdíjának 

megállapításáról 
 



55/2019.(X.21.)  Patvarc Község társadalmi megbízatású alpolgármestere költségtérítésének 
megállapításáról 

 
56/2019.(XI.07.)  az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsába történő 
tagdelegálásról 

 
57/2019.(XI.07.)  Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Tanácsába történő 

tagdelegálásról 
 
58/2019.(XI.07.) az őrhalmi 0127/7- 0127/9. ingatlanokat érintő birtoksértéssel kapcsolatos 

döntés meghozataláról  
 
59/2019.(XII.03.)  Szomor László Patvarc, Gyarmati út 47. sz. alatti lakos állattartása ügyében 

hozott PAT/775-7/2019 számú polgármesteri határozat ellen benyújtott 
fellebbezés elbírálásáról 

 
60/2019.(XII.03.)  Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési 

szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó 
önkormányzatok 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 
61/2019.(XII.03.)  a Magyar Falu Program keretében benyújtott „Falu- és tanyagondnoki 

szolgálat támogatása” tárgyú, MFP-TFB/2019. kódszámú pályázattal 
kapcsolatos döntés meghozatalára 

 
62/2019.(XII.03.)  a Magyar Falu Program keretében benyújtott, Orvosi eszköz című, MFP-

AEE/2019 kódszámú pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára 
 
63/2019.(XII.03.)  a Magyar Falu Program keretében benyújtott, Önkormányzati tulajdonú 

utak felújítása című, MFP-ÖTU/2019 kódszámú pályázattal kapcsolatos 
döntés meghozatalára 

 
64/2019.(XII.03.)  Patvarc község belterületi útjainak 2019-2020. évi téli síkosságmentesítéséről 

szóló vállalkozási szerződés megkötéséről 
 
65/2019.(XII.03.)  a „Patvarci Községháza felújítása - 2. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményeként a Kristály-Vár Kft-vel kötött vállalkozási szerződés 
módosításáról 

 
66/2019. (XII.03.)  Galanics Bence Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójának elbírálásáról 
 
67/2019. (XII.03.)  Hering Melitta Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójának elbírálásáról 
 
68/2019. (XII.03.)  Dancs Viktor Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójának elbírálásáról 
 
69/2019. (XII.03.)  Zombori Gyula Ákos Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójának elbírálásáról 
 



70/2019. (XII.03.)  Pszota Dalma Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójának elbírálásáról 

 
71/2019.(XII.13.)  Patvarc Község Önkormányzatának Patvarc Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás elfogadására  
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2019. (I.24.) 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: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
Határidő: folyamatos 

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

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2019. (I.24.) határozata 
a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására szóló 

pályázat benyújtásáról 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a kiegyenlítő 
bérrendezési alap támogatása tárgyú pályázati felhívásra pályázat kerüljön benyújtásra a 
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
bérrendezése érdekében. 

 

2.  A Képviselő-testület 2019. január 1. napjával kezdődően vállalja, hogy Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben rögzítetthez képest 20%-kal emelt 
összegben, azaz 46.380.- forintban állapítja meg a Balassagyarmati Közös Önkormányzati 
Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját. 

 

3. A Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatalnál 2018. július 1. napján a Magyarország 
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben rögzített 38.650.- forintos 
illetményalapot alkalmazták. 

  

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



 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 

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

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2019. (I.24.) határozata 
az Illegális hulladéklerakók felszámolása tárgyú pályázat 

 benyújtásáról 
 
 

5. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Illegális 
hulladéklerakók felszámolása tárgyú pályázati felhívásra pályázat kerüljön benyújtásra a Patvarc 
közigazgatási területén lévő illegális hulladéklerakók felszámolására vonatkozóan. 
 
 

6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételéről. 
 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 

 
 

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

 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2019. (I.24.) 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: 2019. január 31.  
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

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



 polgármester jegyző 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2019. (II.25.) határozata 
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésével való 

egyetértésről 
 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az 
intézmény fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa. 
 
Határidő: 2019. március 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2019. (II.25.) határozata 

a Központi Óvoda 2019. évi költségvetésével való egyetértésről 
 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal egyetért a Központi Óvoda 2019. évi költségvetésével. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről 
Balassagyarmat Város Önkormányzatát tájékoztassa. 
 
Határidő: 2019. március 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2019. (II.25.) határozata 

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

 
1) 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         6 500 e Ft 
2019         5 350 e F 



2020         5 400 e Ft 
2021         5 400e Ft 

 
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
2018               --- 
2019               --- 
2020               --- 
2021               --- 

 
2) 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: 2019. február 28. 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2019. (II.25.) határozata 

Vízkorlátozási intézkedési terv elfogadásáról 
 

1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Patvarc község 
Vízkorlátozási Intézkedési tervét a mellékletben csatolt tartalommal. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a vízkorlátozási intézkedési terv 

aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Bernáth Kornélia Polgármester 
Határidő. 2019. március 15. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2019. (II.25.) 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, 2019. április 21. napjától 
számított egy éves, határozott időtartamra.  
 



2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2019. március 05. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

             Tunyoginé dr. Gálik Ágnes 

 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2019. (II.25.) határozata 

az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019/2020. nevelési évre 
vonatkozóan egyetért azzal, hogy a feladatellátási megállapodás keretében fenntartott 
Központi Óvodába történő beiratkozásra az alábbi időpontokban kerüljön sor.  
 

2019. május 6. (hétfő) 8.00 – 17. 00 
2019. május 7. (kedd) 8.00 – 17.00 

2019. május 8. (szerda) 8.00 – 18.00 
 

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 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: 2019. március 15. 
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: 2019. március 29. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester, Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

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



 polgármester jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2019. (II.25.) határozata 

a polgármester 2019. évi szabadságütemezésének  
jóváhagyásáról 

 
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bernáth Kornélia polgármester 2019. évi 
szabadságütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Kezdete Vége Munkanapok száma 

2019. 03. 18. 2019. 03.22. 5 nap 

2019. 04. 15. 2019. 04. 19. 5 nap 

2019. 05. 20. 2019. 05. 24. 5 nap 

2019. 06. 17. 2019. 06. 21. 5 nap 

2019. 07. 08. 2019. 07. 12. 5 nap 

2019. 08. 12. 2019. 08. 16. 5 nap 

2019. 09. 09. 2019. 09. 10. 2 nap 

Összesen:  32 nap 

 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

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

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2019. (III.25.) határozata 
Patvarc 033 hrsz alatt található erdőterület vonatkozásában erdőgazdálkodói 

többlethasználati megállapodás megkötésére 
 
(1) Patvarc Község Önkormányzata erdőgazdálkodási többlethasználati szerződést köt Balla 

Tibor erdőgazdálkodóval határozatlan időtartamra Patvarc község résztulajdonában lévő 033 
hrsz-ú erdőterület vonatkozásában a mellékelt szerződésben szereplő tartalommal. 

 
 

(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a 
szerződés megkötésére. 

 
 

Határidő: szerződés megkötése: 2019.március 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

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

 

 



PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
13/2019. (III.25.) határozata 

a Patvarc 055/1, 055/7, 055/19, 055/20, 055/21, 068, 074, 0103/1 hrsz-ú és a  
0103/1 hrsz-ú termőföldek cseréjéről 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Patvarc Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2003. (V.27.) önkormányzati 
rendelete 13.§-ában foglaltakra tekintettel nem támogatja Vitéz Nóra Patvarc, Babits M. u. 
25. szám alatti lakos ingatlancsere kérelmét a Patvarc Község Önkormányzata 
tulajdonában lévő, Patvarc 055/1, 055/7, 055/19, 055/20, 055/21, 068 és a 074 hrsz-ú 
ingatlanok vonatkozásában. 
 

2. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
döntésről a kérelmezőt tájékoztassa. 

 

Felelős:      Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő:  kiértesítésre: 2019. április 15. 

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

 

 
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
14/2019. (III.25.) határozata 

a patvarci 024/10 hrsz-ú ingatlan egy részének hasznosításáról 

  

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a kizárólagos tulajdonát képező, 
Patvarc 024/10 hrsz-ú, 11 ha 6045 m2 területű szántó megnevezésű ingatlanból 1 hektár 
nagyságú területet (a határozat mellékletét képező térképvázlaton megjelölve) Kiss Kálmán 
Zoltán Patvarc, Kis u. 14. szám alatti lakos részére használatába adja az alábbi feltételekkel: 

 
a) a használat határozatlan időtartamra szól, 
b) az ingatlan használója szükség szerint, de évente legalább két alkalommal köteles a 

használt ingatlanrész gyommentesítését elvégezni, 
c) amennyiben a használatba átadott ingatlannal kapcsolatosan az ingatlanok 

használójának felróható hiányosság miatt az erre illetékes hatóság eljárást indít, 
majd pénzbíráságot szab ki Patvarc Község Önkormányzata részére azt az 
ingatlan használója köteles megfizetni, 

d) a területen felépítmény nem létesíthető, a terület használata másnak nem 
engedhető át, alhaszonbérbe nem adható, 

e) a területre Kiss Kálmán Zoltán földhasználati jogot az ingatlan-nyilvántartásban 
nem jegyeztethet be, a földalapú támogatás iránti kérelmet nem nyújthat be, 

f) a szerződést bármelyik fél írásban indokolás nélkül 30 napos határidővel 
felmondhatja, 

g) 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 2019. április 15. 

Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

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

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2019. (III.25.) 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 2019. május 01. napjától 2019. október hó 31. napjáig, 
b) a terület használati díja 2.-Ft/m2/időtartam,  
c) területen felépítmény nem létesíthető, a terület használata másnak nem engedhető 

át, alhaszonbérbe nem ad nem adható, 
d) a területre Uram Pál földhasználati jogot az ingatlan-nyilvántartásban nem 

jegyeztethet be, a földalapú 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 2019. április 15. 

Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

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

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2019. (III.25.) határozata 
Patvarc Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok gyom-és parlagfű 

mentesítéséről 

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező, őrhalmi 
0127/9 hrsz alatt felvett, legelő művelési ágú, 2376 m2 területű, a patvarci 089/1 hrsz alatt felvett, 



szabadidőközpont megnevezésű, 4607 m2 területű, a patvarci 017/17 hrsz alatt felvett, szántó 
művelési ágú 4193 m2 területű, a patvarci 09/2 hrsz alatt felvett, szántó 1 ha 1225 m2 területű, a 
patvarci 401/1 közterület megnevezésű, 8730 m2 terület, a patvarci 401/11 hrsz alatt felvett 
beépítetlen terület megnevezésű, 929 m2 területű, valamint a patvarci 208 hrsz-ú közterület 
megnevezésű 4202 m2 területű ingatlanok gyommentesítésére 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 (vállalkozási) szerződést kötni az alábbi feltételek szerint: 

a) Tóth Katalin a terület gyom-és parlagfűmentesítésével kapcsolatos feladatokat szükség 
szerint, de legalább három alkalommal az önkormányzattal történő előzetes egyeztetés 
szerinti időpontban köteles lekaszálni, 

b) az a.) pont szerinti díj összege: 70.000.-Ft/alkalom, 
c) a szerződés 2019. május 01-től 2019. október hó 31. napjáig határozott időtartamra szól, 
d) amennyiben az erre illetékes hatóság az ingatlanok gyom-és parlagfű mentesítésével 

kapcsolatban az önkormányzattal szemben pénzbírságot szab ki, Tóth Katalin köteles  a 
bírságnak megfelelő összeget az arra vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított 15 
napon belül megfizetni, 

e) a szerződést bármelyik fél írásban, indokolás nélkül 30 napos felmondási idővel 
felmondhatja. 

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és a 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő : a kiértesítésre 2019.április 15 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

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

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17/2019. (III.25.) 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 ingatlanok 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 
(vállalkozási) szerződést kötni az alábbi feltételek szerint: 

a) Tóth Katalin a terület gyom-és parlagfűmentesítésével kapcsolatos feladatokat a területen 
található fű fejében végzi, azért pénzbeli ellenszolgáltatást nem kér, 

b) a szerződés 2019. április 01-től 2024. március 31-ig terjedő határozott időtartamra szól, 
c) a szerződést bármelyik fél írásban, indokolás nélkül 30 napos felmondási idővel 

felmondhatja, 



d) a területen felépítmény nem létesíthető, a terület használata másnak nem engedhető át, 
alhaszonbérbe nem ad nem adható, 

e) a területre Tóth Katalin földhasználati jogot az ingatlan-nyilvántartásban nem jegyeztethet 
be, földalapú támogatás iránti kérelmet nem nyújthat be, 

f) amennyiben az erre illetékes hatóság az ingatlanok gyom-és parlagfű mentesítésével 
kapcsolatban az önkormányzattal szemben pénzbírságot szab ki Tóth Katalin köteles  a 
bírságnak megfelelő összeget az arra vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított 15 
napon belül megfizetni, 

g) a 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 megkötésére és a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő : a kiértesítésre 2019.április 15 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 
 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
18/2019. (III.25.) 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 a 9/2019. (II.25.) számú határozatával kiírt pályázatot 
eredménytelenné nyilvánítja. 

 

2. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban hivatkozott 
határozata szerinti tartalommal ismételten pályázatot ír ki a Patvarc község közigazgatási 
területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes 
elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére.  

 

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

Határidő a 2. pont tekintetében: 2019. április 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

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



 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2019. (III.25.) 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: 2019. április 15. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
20/2019. (III.25.) határozata 

az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel 
kötött megbízási szerződés módosításáról 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Orvosi Ügyelet 
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a Patvarc község ellátási körébe 
tartozó lakosság központi orvosi ügyeleti ellátásának biztosítására kötött megbízási szerződés 
6. pontját a következőképpen kívánja módosítani: 

„A Megbízott az ügyeleti ellátás teljeskörű működtetéséért havonta 40,-Ft/fő megbízási 
díjat számít fel. Ezen összeg és a NEAK finanszírozás biztosítja az ügyeleti ellátás teljes 
költségét (ügyeleti szolgáltatás bére, járulékai, gépkocsi üzemeltetés, gyógyszerek és 
eszközök beszerzése, pótlása, helyiségek rezsiköltsége stb.). Megbízó vállalja, hogy az 
önkormányzati támogatás összegét folyamatosan, a tárgyhónapot követően, a benyújtott 
számla kézhezvételét követően, 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki. Felek rögzítik, 
hogy a megbízási díjat minden évben a KSH által kiközölt infláció mértékével növelik. 
Továbbá a Felek rögzítik, hogy a feladat ellátása során a lakosságszámot minden év január 
1-i állapot szerint határozzák meg. 

2. Az 1./ pontban foglalt szerződésmódosítás 2019. április 1. napjától lép hatályba. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket. 

 
 
Határidő: 2019. április 15. 

Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző  és Bernáth Kornélia, polgármester 



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

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

21/2019. (III.25.) határozata 
Patvarc Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének  

elfogadásáról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 

közbeszerzési tervét az e határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el. 

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

Határidő: 2019. március 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
22/2019. (III.25.) határozata 

a Patvarci Községháza felújítása - 2. ütem tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
23/2019. (IV.18.) határozata 

a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszer üzemeltetési szerződés 

egybefoglalásának elfogadásáról 

 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét képező 

szerződés tervezetben foglalt feltételekkel – elfogadja a Balassagyarmati Regionális 

Szennyvíztisztító Rendszerre a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-vel kötött üzemeltetési 

szerződésének egybefoglalását. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására 

és a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

Határidő: 2019. május 15.  

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



 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

24/2019. (IV.18.) határozata 
az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsába történő tagdelegálásról 
 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsába 
Bernáth Kornélia polgármestert, akadályoztatása esetére Forgács Ákos alpolgármestert 
delegálja. 

 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a delegálásról az Észak-Kelet Pest és Nógrád 

Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulást a 
határozat megküldésével tájékoztassa. 

 
 
Határidő:  2019. április 30. 
Felelős:    Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 
 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
25/2019. (IV.18.) határozata 

a Patvarci Községháza felújítása - 2. ütem tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
26/2019.(V.13.) határozata 

a Balassagyarmati Rendőrkapitányság kapitányságvezetője kinevezésének 
véleményezéséről  

 
1.) Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Belovai Róbert r. alezredes 

Balassagyarmati Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjévé történő kinevezését 
 
támogatja. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság vezetőjét tájékoztassa. 

 
Határidő: 2019. május 15. 
Felelős:  Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 



 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

27/2019.(V.21.) határozata 
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 

Kirendeltsége 2018. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 
 
 

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2018 évi beszámolóját a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

28/2019.(V.21.) határozata 
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2018. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
 

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2018. évi beszámolóját a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
29/2019.(V.21.) határozata 

az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
2018. 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 2018. 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: 2019. 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 
30/2019.(V.21.) határozata 

a Patvarc 401/1 hrsz-ú ingatlan művelési ágának/megnevezésének 

módosításáról 

 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában álló, Patvarc 401/1  hrsz-ú 8730 m2 területű, közterület megnevezésű 
ingatlanból -összhangban a Patvarc Község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatról 
szóló 9/2003.(V.27.) és Patvarc Község Önkormányzatának a Patvarc Szabályozási tervének 
megállapításáról szóló 15/2003.(XII.23.) számú rendeleteivel- megosztás után a mellékelt 
változási vázrajz szerint az alábbi helyrajzi számú földrészleteket kivonja a forgalomképtelen 
vagyoni körből és átsorolja a forgalomképes vagyoni körbe „beépítetlen terület” 
megnevezéssel: 
 

• 401/13 hrsz, 401/14 hrsz, 401/15 hrsz, 401/16 hrsz, 401/17 hrsz, 401/18 hrsz.  
  
2. A Képviselő-testület a létrejövő 401/12, 401/19 és a 401/20 hrsz-ú földrészleteket 

beépítetlen terület megnevezéssel zöldterület és közpark funkcióval a forgalom képtelen 
vagyoni körbe tartja a Rendezési terv módosításáig. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a telekmegosztással kapcsolatos munkák elvégzése 
után, az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 9/2013. (V.30.) 
számú önkormányzati rendeletnek megfelelően a változást vezettesse át. 

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő:  2019. augusztus 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
31/2019.(V.21.) határozata 

a 2018. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról 
 



1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi 
közbeszerzéseinek statisztikai összegezését az e határozat melléklete szerinti tartalommal 
fogadja el. 

 

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

 

Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

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

 
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
32/2019.(VII.11.) határozata 

a Patvarc 292/B hrsz-ú ingatlanra vonatozó elővásárlási jog 
gyakorlásáról 

 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni a Patvarc 292/B hrsz-
ú ingatlanra vonatkozó, az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával.  

 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyben eljáró ügyvéd tájékoztatására. 
 
 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: 2019. július 22. 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
33/2019.(VII.11.) határozata 

a TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú pályázat 
benyújtásáról és ahhoz kapcsolódóan a Megalapozó dokumentum elkészítéséről 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bölcsődei férőhelyeket kíván 

kialakítani Patvarc községben, ezért pályázatot nyújt be a TOP-1.4.1-19 kódszámú, 
„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú pályázati felhívásra, 100%-os 
támogatottsággal. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt pályázat benyújtásával, az ahhoz kapcsolódó 

pályázatírói, bonyolítói tevékenységgel a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságot (cgj.: 12 09 009526; székhely: 2687 Bercel, Béke út 1.) 
bízza meg. 

https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B1925097A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0


 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt pályázat 

benyújtásához a Megalapozó dokumentum elkészítésére beadott ajánlatokkal 
kapcsolatban a döntés meghozatalára és a megbízási szerződés megkötésére. 
 

4. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
2. és 3. pontokban jelölt szerződések aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
 

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

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

34/2019.(VII.11.) határozata 
a Magyar Bölcsődék Egyesületével együttműködési megállapodás megkötéséről 

 
 
1./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Patvarc Község Önkormányzata a Magyar 
Bölcsődék Egyesületével a határozat mellékletében szereplő tervezet szerint együttműködési 
megállapodást kössön. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
 
Határidő: 2019. augusztus 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
35/2019.(VII.30.) határozata 

a GREEN-GOES Kft-vel kötött vállalkozási szerződés jóváhagyásáról 
 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patvarc, Iskola úti sárrázó és 
becsatlakozás építési munkáinak kivitelezésére a GREEN-GOES Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (székhely: 2030 Érd, Bádogos u. 57.; adószám: 11687696-2-13; stat. számjel: 
11687696-8130-113-13, képviselő: Szántó Csaba ügyvezető) kötött vállalkozói szerződést - a 
határozat melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja.  

 

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



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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
36/2019.(VII.30.) határozata 

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

 

1.) Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 az önerőt - 1000 Ft/erdei m3+áfa -, valamint a tüzelőanyag 
szállításából származó költségeket a 2019. 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: 2019. augusztus 01. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
37/2019.(VIII.28.) határozata 

a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 23. §-ában foglalt rendelkezések alapján a patvarci  székhelyű Helyi 
Választási Bizottság  
tagjának: 
Tóth Lajosné 2668 Patvarc, Gyarmati utca 43. 
Major Tamásné 2668 Patvarc, Mikes K. utca 20. 
Zomboriné Majoros Marianna 2668 Patvarc, Gyarmati utca 54. 
Szvetlikné Amberger Szilvia 2668 Patvarc, Gyarmati utca 66. 
Keresztúriné Oczot Mária 2668 Patvarc, Gyarmati utca 1. 

 
     póttagjának: 
 Mihalik Lászlóné 2668 Patvarc, Mikes K. u. 2.  



Papp Ágota 2668 Patvarc, Mikes K. utca 14.    
szám alatti lakosokat választja meg. 

 
2. Amennyiben a bizottság tagjainak megbízása a törvényben meghatározott okból szűnik meg, 

a póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a választási bizottság tagjává. 
 
Határidő: szöveg szerint  

       Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a megválasztott tagok és póttagok 

eskütételének megszervezéséről és a határozati javaslat közzétételéről.   
 
Határidő: 2019. augusztus 31.  
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
38/2019.(VIII.28.) határozata 

a patvarci 093/1/M. hrsz-ú ingatlanra vonatozó elővásárlási jog gyakorlásával 
kapcsolatos döntés meghozataláról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni a patvarci 093/1/M. 

hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával.  
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyben eljáró ügyvéd tájékoztatására. 
 
 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: 2019. szeptember 15. 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
39/2019.(VIII.28.) határozata 

a patvarci 093/1/N. hrsz-ú ingatlanra vonatozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos 
döntés meghozataláról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni a patvarci 093/1/N. 

hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával.  
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyben eljáró ügyvéd tájékoztatására. 
 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 



Határidő: 2019. szeptember 15. 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
40/2019.(VIII.28.) határozata 

a patvarci 093/1/P. hrsz-ú ingatlanra vonatozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos 
döntés meghozataláról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni a patvarci 093/1/P. 

hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával.  
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyben eljáró ügyvéd tájékoztatására. 
 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: 2019. szeptember 15. 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
41/2019.(IX.27.) határozata 

a Patvarc 401/13 – 401/18 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patvarc, 401/13 – 401/18 hrsz-ú, 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat -a megtekintett állapotban- pályázati eljárás 
keretében, lakóház építése céljára az alábbi feltételekkel idegeníti el: 

 
a) az ingatlanokat a szerződés keltétől számított 3 évi időtartamra szóló 

beépítési kötelezettség terheli, melynek határideje indokolt esetben, 
legfeljebb egy alkalommal, további 3 évvel meghosszabbítható. 

b) az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a beépítési 
kötelezettség biztosítására elidegenítési tilalmat és eredeti vételáron 
történő visszavásárlási jogot kell kikötni és az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyeztetni, 

c) az ingatlanok induló vételára 500.000.-Ft/ingatlan, 
d) licit lépcső: 10.000.-Ft/ingatlan,  
e) a vételárat egy összegben, legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásáig kell 

megfizetni, ennek megtörténtét a szerződés aláírásakor igazolni szükséges, 
f) a pályázat elbírálása során – azonos vételár esetén - előnyben részesülnek a fiatal 

házasok, illetve élettársak, ezek között pedig a gyermekkel rendelkező pályázók. 
g) az ingatlanok közműbekötésekkel nem rendelkeznek, a közművek kiépítése a 

vevők feladata és költsége, 
h) az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőket terheli. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az értékesítésre vonatkozó pályázati eljárásnak az 

önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 9/2013.(V.30.) 
rendeletében foglaltak szerinti kiírásra. 
 



3. Eredményes pályázat esetére a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződések megkötésére. 

 
Határidő: a pályázat meghirdetésére 2019. október 10. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
42/2019.(IX.27.) határozata 

a Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évről szóló beszámolójának 
 jóváhagyásáról 

 

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi Óvoda 
2018/2019. nevelési évről szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező tartalommal 
jóváhagyja. 

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

 
Határidő: 2019. október 15. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
43/2019.(IX.27.) határozata 

a Központi Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének  
véleményezéséről 

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi Óvoda 
(OM 200635) 2019/2020. 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: 2019. október 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 



PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
44/2019.(IX.27.) határozata 

a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer és a Balassagyarmati Regionális 

Szennyvízrendszer 2020-2034 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:  

 

A Képviselő-testület megbízza a szolgáltatást végző DMRV Zrt-t, hogy Patvarc Község 

Önkormányzata nevében készítse el és nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalhoz a 2020-2034. évekre vonatkozó beruházási terveket a Nyugat-

Nógrádi Regionális Vízellátó rendszerre vonatkozóan, az alábbi feltételekkel:  

Az önkormányzat csak a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján őt megillető bérleti díj, 

illetőleg az esetleges pályázati források erejéig vállal kötelezettséget a közműves vízellátási 

rendszer beruházásait illetően. A szolgáltató által elkészítendő felújítási és pótlási tervnél a 

feladatok forrásának meghatározásánál a bérleti díj terhére betervezett munkákat kell 

figyelembe venni. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban 

szükségessé váló egyéb intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
45/2019.(IX.27.) 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 2020/2021. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 
2020. 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 2020. évi költségvetésében a szociális előirányzaton 

belül 300.000.- Ft-ot biztosít.  
 



2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő:  2019. október 2. (a pályázathoz való csatlakozás) 
   2019. december 6. (a pályázat elbírálása) 
Felelős  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
46/2019.(IX.27.) határozata 

A Patvarci Községháza energetikai korszerűsítése című pályázathoz kapcsolódó önerő 
biztosításáról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testülete A Patvarci Községháza energetikai 

korszerűsítése című, a TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00082 azonosító számú projekt 
megvalósításához bruttó 136.500,- Ft önerőt biztosít az alábbi tartalommal: 
 

• A projekt címe: A Patvarci Községháza energetikai korszerűsítése 

• A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe, helyrajzi száma: 2668 Patvarc, 
Gyarmati utca 46.; 43 hrsz. 

• A felhívás száma: TOP-3.2.1-15 

• A projekt összes költsége: 28.159.609 Ft 

• A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 28.023.109 Ft 

• A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összege és 
forrásai: bruttó 136.500,- Ft, saját forrás 

• A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege: 28.023.109 Ft 
 

2. Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén 
az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 
 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
47/2019.(IX.27.) határozata 

a közösségi színtér termének elnevezéséről 
 



1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2668 Patvarc, Gyarmati út 48. 
szám alatt található közösségi színtér termét id. Arató János Teremnek nevezi el. 

 
 

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

 
 

Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: 2019. december 31. 
 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
48/2019.(IX.27.) határozata 

a Magyar Falu Program keretében a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” 

tárgyú, MFP-TFB/2019. kódszámú pályázat benyújtásáról 

 

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

Program keretében a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” tárgyú, MFP-

TFB/2019. kódszámú pályázati felhívásra, 100%-os támogatottsággal. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt pályázat benyújtásával, az ahhoz kapcsolódó 

pályázatírói, bonyolítói tevékenységgel a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaságot (cgj.: 12 09 009526; székhely: 2687 Bercel, Béke út 1.) 

bízza meg. 

 
3. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben az 1. 

pont szerinti pályázat kedvező elbírálásban részesül, úgy az Alaptörvény 32. cikk (l) 

bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 60.} (4) 

bekezdésében és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000.(1.7.) SzCsM rendelet 39.; (1)-(3) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Falugondnoki Szolgálatot működtet 2020. 

január 1. napjától kezdődően. A Falugondnoki Szolgálat működésének részletes feltételeit 

külön rendeletben állapítja meg. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: pályázat benyújtására: kiírás szerint 
     Falugondnoki Szolgálat működtetésére: értelemszerűen 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 
 

https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B1925097A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0


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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
49/2019.(IX.27.) határozata 

„PATVARC TELEPÜLÉSÉRT” elismerő oklevél  
adományozásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
50/2019.(X.21.) határozata 

Bernáth Kornélia polgármester illetményének megállapításáról 
 

 
1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés b.) pontja alapján 
Bernáth Kornélia polgármester illetményét 2019. október hó 14. napjától bruttó 398.900.-
Ft/hó összegben állapítja meg. 
 

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 
 

Határidő: 2019. október 31. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
51/2019.(X.21.) határozata 

Bernáth Kornélia polgármester költségtérítésének megállapításáról 
 
 
1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján Bernáth 
Kornélia polgármester költségtérítését 2019. október hó 14. napjától bruttó 59.800.-Ft/hó 
összegben állapítja meg. 

 
 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 

Határidő: 2019. október 31. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 



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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
52/2019.(X.21.) határozata 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
53/2019.(X.21.) határozata 

Patvarc Község Önkormányzata társadalmi megbízatású alpolgármesterének 

megválasztásáról 

1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 74. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján 

Patvarc Község Önkormányzata társadalmi megbízatású alpolgármesterévé Szandai Attila 2668 

Patvarc, Tölgyfa u. 8. szám alatti lakost választja meg. 

2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2019. október 31. 

Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
54/2019.(X.21.) határozata 

Patvarc Község társadalmi megbízatású alpolgármestere tiszteletdíjának  

megállapításáról 

 

1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (Mötv.) 80. §. (2) bekezdésében 

foglaltak alapján Szandai Attila társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2019. 

október hó 22. napjától havi bruttó 179.600.-Ft-ban, azaz: Egyszázhetvenkilencezer-hatszáz 

forintban állapítja meg. 

 

2./ A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2019. október 31. 

Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 



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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
55/2019.(X.21.) határozata 

Patvarc Község társadalmi megbízatású alpolgármestere költségtérítésének 
megállapításáról 

 
1./ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (Mötv.) 80. §. 
(3) bekezdésében foglaltak alapján Szandai Attila társadalmi megbízatású alpolgármester 
költségátalányát 2019. október hó 22. napjától tiszteletdíjának 15 %-ban, havi bruttó 27.000.-
Ft-ban állapítja meg. 
 
2./ A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2019. október 31. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
56/2019.(XI.07.) határozata 

az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsába történő tagdelegálásról 

 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 

Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsába 

Bernáth Kornélia polgármestert, akadályoztatása esetére Szandai Attila alpolgármestert 

delegálja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a delegálásról az Észak-Kelet Pest és Nógrád 

Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulást a 

határozat megküldésével tájékoztassa. 

 

 

Határidő:  2019. november 20. 

Felelős:    Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
57/2019.(XI.07.) határozata 



Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Tanácsába történő 

 tagdelegálásról 

 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Kistérség Többcélú 

Társulása Tanácsába Bernáth Kornélia polgármestert, akadályoztatása esetére Szandai Attila 

alpolgármestert delegálja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a delegálásról Balassagyarmat Kistérség Többcélú 

Társulását a határozat megküldésével tájékoztassa. 

Határidő:  2019. november 20. 

Felelős:    Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

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

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

58/2019.(XI.07.) határozata 
az őrhalmi 0127/7- 0127/9. ingatlanokat érintő birtoksértéssel kapcsolatos döntés 

meghozataláról  

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elsődlegesen megállapodást kíván 
kötni Ispán Ferenc 2668 Patvarc, Tölgyfa u. 29. szám alatti lakossal az őrhalmi 0127/7- 
0127/9. ingatlanokat érintő, általa elkövetett birtoksértés megszüntetése, az eredeti állapot 
helyreállítása érdekében, a határozat mellékletét képező megállapodástervezet szerinti 
tartalommal. 

 
2. Amennyiben Ispán Ferenc 2019. november 11. napjáig a megállapodást nem írja alá, illetőleg 

a megállapodásban vállalt kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget, a Képviselő-
testület peres úton fogja érvényesíteni birtokvédelmi igényét, az üggyel kapcsolatos minden 
kárának, költségének megtérítését is kérve (földmérő díja, stb.). 

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

intézkedések megtételére. 
 
 

Határidő: megállapodás aláírására 2019. november 11. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
59/2019.(XII.03.) határozata 



Szomor László Patvarc, Gyarmati út 47. sz. alatti lakos állattartása ügyében hozott 
PAT/775-7/2019 számú polgármesteri határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról 
 
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patvarc község polgármestere által 
Szomor László 2668 Patvarc, Gyarmati utca 47. szám alatti lakos állattartási ügyében, 
PAT/775-7/2019 szám alatt hozott határozat ellen Szomor László által benyújtott fellebbezést 
elutasítja, egyben a fellebbezett határozatot  

helyben hagyja. 
Az eljárás során költség nem merült fel. 
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, annak – a kézbesítésétől számított 30 napon belül – 
a bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. Az erre irányuló keresetleveket a Budapest Környéki 
Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1146 Budapest, Hungária krt. 179.-187.) címezve a 
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (2660 Balassagyarmat, Rákóczi 
fejedelem út 12.) kell benyújtani. 

 
I n d o k o l á s: 

 
Bejelentés alapján 2019.09.09.-én hatósági eljárást indult Szomor László 2668 Patvarc, Gyarmati 
utca 47. szám alatti lakos állattartási ügyében.  
2019.09.17.-én a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal hatósági ügyintézője és 
jogtanácsosa helyszíni szemlét tartott, melynek során megállapították, hogy a 2668 Patvarc, 
Gyarmati utca 47. számú ingatlan területén Szomor László 12 db kecskét tart, 3 ólban, mélyalmos 
tartási módszerrel. Az állatok fekvőhelye alatt kb. 50 cm vastagságban trágya volt. Az ólakat, 
melyeket a szomszédos ingatlan határán helyeztek el, az állattartó évente kétszer (tavasszal és 
ősszel) takarítja, ennek során teljes alomcserére kerül sor. Az ingatlan kerítését tömör téglafal, a 
hiányos helyeken, illetőleg az ingatlan végén autógumi képezi. Az ingatlan hátsó területe, ahol az 
az állatok szabadon tartózkodnak, a szemle időpontjában kecskeürülékkel volt terítve. 
2019. 10.10.-én a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal hatósági ügyintézője helyszíni 
szemlét tartott a bejelentő, Fabók János Patvarc Gyarmati utca 45 szám alatti ingatlanán. Ennek 
során megállapította, hogy a bejelentő lakóépülete és a Patvarc, Gyarmati utca 47. szám alatti 
ingatlanán álló, állattartásra szolgáló ólak közötti távolság 6,5 méter. A szemle idején a szomszéd 
ólak felől érezhető, zavaró szaghatás volt tapasztalható. 
Azon kérdés tisztázása érdekében, hogy az ingatlanon folytatott kecsketartás megfelel-e az 
idevonatkozó állategészségügyi feltételeknek, megkeresésre került a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatalának Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztálya. A szakhatóság állásfoglalása egyebek mellett a következőket 
tartalmazza: „Az állatállomány kondíciója és egészségügyi állapotan megfelelő. Az udvaron 3 
trágyakupac található, melyet a tulajdonos nyilatkozata szerint 2019.09.29-ig elszállít udvarából. A 
trágyatárolás nem kiépített trágyatárolóban történik, amelyről fotófelvételek is készültek. Az 
állattartó nem jelentette be az állatállományt az ENAR rendszerbe és állatai nincsenek jelölve. A 
fentiek miatt állategészségügyi- bírság kiszabására kerül sor”. 
A fentiek alapján Patvarc község polgármestere a PAT/775-7/2019 számon meghozott 
határozatában kötelezte az állattartót, hogy  
- Gondoskodjon arról, hogy a kecskék tartására szolgáló ólak a szomszédos lakóépülettől legalább 
10 méter távolságra kerüljenek áthelyezésre.  
- A trágya tárolása a szomszédos lakóépületektől számított legalább 10 méter távolságra, földdel, 
szalmával, fóliával lefedve történhet. 
- A trágyatárolót résmentes határoló szerkezettel, vízzáró módon kell kialakítani. 
- Az állattartó heti rendszerességgel köteles gondoskodni az ingatlanon keletkező trágya 
mezőgazdasági művelésű földterületen történő elhelyezéséről. 
Szomor László a határozat ellen – törvényes határidőn belül – fellebbezéssel élt.  



Fellebbezésében a Kúria Köf.5.005/2017/3. határozatára, illetőleg a vizek mezőgazdasági eredetű 
nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, 
valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008 (IV.29) FVM rendelet /a 
továbbiakban: Rendelet/ 8.§ (9) bekezdésére hivatkozva jogellenesnek tartotta a határozatot, mert 
az álláspontja szerint magasabb szintű jogszabályba ütközik, továbbá mert a védőtávolság csak az 
építési szabályzatról szóló rendeletben szabályozható. Hangsúlyozta azt is, hogy – állítása szerint 
– „az ingatlanon történő összes bejárás alkalmával megállapították, hogy szagot ugyan érezni, 
(hiszen az embernek is van) de zavaró hatás soha nem volt tapasztalható, amit a felvett 
jegyzőkönyvek is tanúsítanak.” 
 
A Képviselő-testület a fellebbezést nem tartotta megalapozottnak.  
A fellebbező által hivatkozott Rendelet 8. § (1) bekezdése kifejezetten előírja a trágyatároló 
létesítését, ez alól csak szűk körben enged kivételt: „Állattartó telepen képződött trágyát a (2)-
(11) bekezdések szerint kialakított trágyatárolóban kell gyűjteni a külön jogszabályban 
meghatározott időpontot követően. „ 
A fellebbező által kiemelt 8. § (9) bekezdése a következőket tartalmazza: „Ha a mélyalmos tartás 
esetén, valamint az extenzív legeltetéses állattartás ideiglenes szálláshelyein képződött 
trágya, illetve a karámföld az e rendeletben meghatározott szabályok szerint közvetlenül 
termőföldre kerül, akkor trágyatároló építése nem szükséges abban az esetben, ha a trágya 
felhalmozódása az istállóban vagy az ideiglenes szálláshelyen legalább 6 hónapig 
biztosított. Az alkalmazott technológiának biztosítania kell, hogy ne történjen kijuttatás az e 
rendelet előírásai szerint tiltott vagy trágyázásra nem alkalmas időszakban.” 
A 10. § (1) bekezdése kimondja: „Az 1. §-ban meghatározott tevékenységet folytatónak a naptári 
évre vonatkozóan az adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyilvántartást kell vezetnie 
a külön jogszabály szerinti Gazdálkodási Napló tápanyag-gazdálkodásra, trágyázásra, parcella 
művelési adatokra, valamint állattartásra vonatkozó lapjain, vagy ennek megfelelő 
adattartalommal.” 
A 2668 Patvarc, Gyarmati utca 47. számú ingatlan nem tekinthető az állattartás ideiglenes 
szálláshelyének, továbbá – tekintettel arra, hogy a szakhatóság megállapítása szerint az állattartó 
be sem jelentette az állatállományt az ENAR rendszerbe – a nyilvántartásvezetési 
kötelezettségének sem tett eleget, a trágya már ezen okból sem kerülhetett a rendeletben 
meghatározott szabályok szerint közvetlenül termőföldre, mindemellett a trágyát nem az 
istállóban, hanem az udvaron tárolta, így nem tartozhat a 8. § (9) bekezdésében meghatározott 
kivétel körébe. 
Patvarc Község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2003. (V.27.) számú 
rendelete (továbbiakban HÉSZ) 7. § (10)-(11) bekezdése szerint falusias lakóterület övezeteiben 
az állattartás csak háztáji méretben folytatható. „Erre vonatkozóan az önkormányzat állattartási 
rendeletben intézkedik.” 
„Állattartó épület és lakóépület között minimum 10 m, lakóépület és méhtartó kaptár között min. 
25 m védőtávolságot kell tartani.” 
 
Fentiekkel egybehangzóan Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
állattartásról szóló 12/2015. (X.02.) számú rendelete a következőket tartalmazza:: 
„5.§ (1) A község közigazgatási területén állatot – a közegészségügyi, állategészségügyi, 
állatvédelmi, valamint építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartása mellett is – csak az e 
rendeletben foglalt szabályok szerint lehet tartani.  
Az állattartás céljára szóló létesítmény építése, bővítése esetén betartandó védőtávolságok: 
 a védőtávolság méterben meghatározva 
 lakóépülettől 

pihenő épülettől 
vízvezetéktől, 
kerti csaptól 

ásott vagy fúrt 
kúttól 



kisállat 
– 100 állatig 
– 100 állat felett 

 
10 m 
20 m 

 
5 m 
10 m 

 
15 m 
30 m 

 
„8. §. (1) A nem kedvtelésből tartott állattartásra szolgáló helyet el kell keríteni.  
(2) Az állattartás céljára lekerített udvar (kifutó) nem csatlakozhat közvetlenül a szomszédos 
ingatlanhoz. A kerítéstől számítva legalább egy méteres sávot szabadon kell hagyni, amit 
sövénnyel kell beültetni. A lekerített rész tisztántartásáról is folyamatosan gondoskodni kell.” 
„10.§. (1) A trágya-és trágyalétárolót résmentes határoló szerkezetekkel, vízzáró módon kell 
kiképezni. Az ólakban és a trágyatárolókban az ammónia-képződés csökkentésére szagtalanító 
anyagokat kell használni.  
(3) A trágya tárolása lakóépülettől, ideiglenes tartózkodásra használt gazdasági épülettől legalább 
10 méter távolságra történhet. A trágyát földdel, szalmával, fóliával lefedve kell tárolni.” 
Tehát nem csak az állattartási rendelet, hanem a HÉSZ is szabályozza az állattartó épület és 
lakóépület közötti védőtávolságot, mindkét rendelet minimum 10 m-ben határozza azt meg. 
 
Mindemellett az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. XII.20) 

Korm. rendelet 35.§ (3) bekezdése szerint: 

(3) Az oldalkert legkisebb szélességét a helyi építési szabályzat állapítja meg, ha a szabályzat erről 
nem rendelkezik, akkor az a kialakult állapotnak megfelelő, ennek hiányában nem lehet kisebb:  
a) szabadon álló és ikresen csatlakozó beépítési mód esetén a 36. § (2) bekezdése szerint 
meghatározott legkisebb távolság felénél 
b) oldalhatáron álló beépítési mód esetén 4 m-nél. 
A 35.§ (6) bekezdése kimondja: „Az elő- és oldalkert előírt legkisebb méretén belül nem lehet: 

- növénytermesztés céljára szolgáló kerti növényház (üvegház), fóliasátor, 

- tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy, 

- árnyékszék, 

- kemence, húsfüstölő, 

- állatkifutó, 

- trágyatároló, komposztáló, továbbá 

- siló, nem terepszint alatti vagy terepszint alatti fedetlen kialakítású ömlesztett anyag-, folyadék- 

vagy gáztároló. 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 6.§ (2) bekezdése 
pedig akként rendelkezik, hogy „ Az állatok tartása nem veszélyeztetheti az emberek és állatok 
egészségét, jólétét, nem károsíthatja a környezetet.” 
 
Nem felel meg a valóságnak fellebbező azon állítása, hogy az ingatlanon történő összes bejárás 
alkalmával megállapították, hogy szagot ugyan érezni, de zavaró hatás soha nem volt 
tapasztalható, hiszen a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal hatósági ügyintézője által 
2019. 10.10.-én tartott helyszíni szemlén felvett jegyzőkönyv rögzíti: „A szemle idején érezhető 
zavaró szaghatás volt tapasztalható, ami az ólak felől érezhető.” 
 
 Mindezekre tekintettel a Képviselő-testület a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 
 
A képviselő-testületi határozat a fentebb már hivatkozott törvényi rendelkezéseken, a jogorvoslati 
tájékoztatás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 
114. § (1) bekezdésén alapul. 
 



A Képviselő-testület hatáskörét és illetékességét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 142. § (2) bekezdése alapozza meg.  
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
60/2019.(XII.03.) határozata 

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

2020. 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 2020. 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 
61/2019.(XII.03.) határozata 

a Magyar Falu Program keretében benyújtott „Falu- és tanyagondnoki szolgálat 

támogatása” tárgyú, MFP-TFB/2019. kódszámú pályázattal kapcsolatos döntés 

meghozatalára 

 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a Magyar Falu Program keretében benyújtott, a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat 

támogatása” tárgyú, MFP-TFB/2019. kódszámú pályázatban meghatározott műszaki 

tartalomnak megfelelő gépjárműre árajánlatokat kérjen be.  

 

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

megtegye. 

 

Határidő:  a szerződés megkötésére 2020. december 31. 

Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 

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



PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
62/2019.(XII.03.) határozata 

a Magyar Falu Program keretében benyújtott, Orvosi eszköz című, MFP-AEE/2019 

kódszámú pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára 

 

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

hogy a Magyar Falu Program keretében benyújtott, Orvosi eszköz című, MFP-AEE/2019 

kódszámú pályázatban meghatározott tartalomnak megfelelő orvosi eszközökre 

vonatkozó árajánlatokat kérjen be.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb árajánlatot 

benyújtóval a szerződést megkösse, valamint a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

Határidő:  a szerződés megkötésére 2020.08.31. 

Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
63/2019.(XII.03.) határozata 

a Magyar Falu Program keretében benyújtott, Önkormányzati tulajdonú utak felújítása 

című, MFP-ÖTU/2019 kódszámú pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára 

 

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

hogy a Magyar Falu Program keretében benyújtott, Önkormányzati tulajdonú utak 

felújítása című, MFP-ÖTU/2019 kódszámú pályázatban meghatározott műszaki 

tartalomnak megfelelő árajánlatokat kérjen be.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb árajánlatot 

benyújtóval a szerződést megkösse, valamint a szükséges intézkedéseket megtegye. 

Határidő:  a szerződés megkötésére 2021.04.30. 

Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
64/2019.(XII.03.) határozata 

Patvarc község belterületi útjainak 2019-2020. évi téli síkosságmentesítéséről szóló 
vállalkozási szerződés megkötéséről 

 



1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Patvarc község belterületi 
útjainak 2019-2020. évi téli síkosság mentesítésére Horváth János 2668 Patvarc, Mikes K. 
utca 34. szám alatti lakossal kíván szerződést kötni. A vállalkozói szerződés a határozat 
mellékletét képezi. 

 
2. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

szerződést írja alá és gondoskodjon arról, hogy a 2018. évi költségvetésbe kerüljön 
beépítésre 500 eFt keretösszeg a téli síkosság mentesítés biztosítására. 

 
Felelős: Bernáth Kornélia Polgármester 
Határidő. 1. pont tekintetében 2019. december 31. 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
65/2019.(XII.03.) határozata 

a „Patvarci Községháza felújítása - 2. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként 
a Kristály-Vár Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosításáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
66/2019. (XII.03.) határozata  

Galanics Bence Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. 
évi fordulójának elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
 

Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
67/2019. (XII.03.) határozata  

Hering Melitta Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. 
évi fordulójának elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

68/2019. (XII.03.) határozata  
Dancs Viktor Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi 

fordulójának elbírálásáról 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 

 
Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

69/2019. (XII.03.) határozata  
Zombori Gyula Ákos Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 



2020. évi fordulójának elbírálásáról 
 
 

/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 
 
 

Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
70/2019. (XII.03.) határozata  

Pszota Dalma Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. 
évi fordulójának elbírálásáról 

 
/ a határozat a jkv. mellékletét képezi / 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

71/2019.(XII.13.) határozata 
Patvarc Község Önkormányzatának Patvarc Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás elfogadására  

 

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

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

 
Határidő: 2019. január 31.  
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

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

 
 


