
 
 
 
1/2020.(I.30.)  Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának 

jóváhagyásáról 
 
2/2020.(I.30.)  az őrhalmi 0127/12. hrsz-ú ingatlan mindenkori tulajdonosait illető átjárási 

szolgalmi jog alapításáról  
 
3/2020.(I.30.)  Patvarc község településrendezési eszközeinek módosításáról 
 
4/2020.(II.25.)  a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésével 

való egyetértésről 
 
5/2020.(II.25.)  a Központi Óvoda 2020. évi költségvetésével való egyetértésről 
 
6/2020.(II.25.)  Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben 
bemutatásáról 

 
7/2020.(II.25.)  a polgármester 2019. évi szabadságütemezésének jóváhagyásáról 
 
8/2020.(II.25.)  a Patvarc 401/18. hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
 
9/2020.(II.25.)  az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 
 
10/2020.(II.25.)  a Patvarc 085 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról 
 
11/2020.(III.30.)  Patvarc Község Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének 

elfogadásáról 
 
12/2020.(III.30.)  a Magyar Falu Program keretében benyújtott „Falu- és tanyagondnoki 

szolgálat támogatása” tárgyú, MFP-TFB/2019. kódszámú pályázathoz 
kapcsolódó beszerzésről 

 
13/2020.(III.30.)  Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 61/2019.(XII.03.) 

számú határozatának módosításáról 
 
14/2020.(III.30.)  törvényességi felhívásról 
 
15/2020.(VI.22.)  falugondnoki pályázat elbírásáról 
 
16/2020.(VI.22.)  Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési 

szervei 2019. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról Patvarc 
Község Önkormányzat tekintetében 

 
17/2020.(VI.22.)  a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok 

rendkívüli  támogatására (ennek keretében rendkívüli szociális támogatásra) 
elnevezésű pályázat benyújtására 

 



18/2020.(VI.22.)  a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság 
helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
19/2020.(VI.22.)  a falugondnoki szolgálat létrehozásához szükséges egyes döntések 

meghozataláról 
 
20/2020.(VI.22.)  az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi 

ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
21/2020.(VI.22.)  a Patvarcért Falufejlesztő Egyesület létrehozatala vonatkozásában felmerült 

névhasználati és székhely használati engedély megadásáról 
 
22/2020.(VII.17.) a falugondnoki szolgálat helyettesítésére vonatkozó megállapodás megkötéséről 
 
23/2020.(VII.17.) a „Zártkertek infrastrukturális hátterének fejlesztése Patvarcon” elnevezésű 

projekttel kapcsolatos beszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
 
24/2020.(VIII.25.)  a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 
 
25/2020.(VIII.25.)  a patvarci 024/15. hrsz-ú, valamint a patvarci 024/10. hrsz-ú ingatlanokon 

jogellenesen létesült utak lezárásáról 
 

26/2020.(IX.30.)  a Központi Óvoda 2019/2020. nevelési évről szóló beszámolójának 
jóváhagyásáról 

 
27/2020.(IX.30.)  a Központi Óvoda 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezéséről 
 
28/2020.(IX.30.)  a „Településkép megőrzése Patvarcon” című pályázattal kapcsolatban 

támogatási előleg igényléséről 
 
29/2020.(IX.30.)  a Magyar Falu Program keretében „Óvodai udvar felújítása Patvarcon” című 

pályázat benyújtásáról 
 
30/2020.(IX.30.)  a Magyar Falu Program keretében „Közterület karbantartó gépek beszerzése 

Patvarcon” című pályázat benyújtásáról 
 
31/2020.(IX.30.)  a Magyar Falu Program keretében „Temető felújítás Patvarcon” című 

pályázat benyújtásáról 
 
32/2020.(IX.30.)  a Magyar Falu Program keretében „Kerékpárút építése” című pályázat 

benyújtásáról 
 
33/2020.(IX.30.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

kiírásáról 
 
34/2020.(IX.30.)  a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás társulási 

megállapodásának felülvizsgálat utáni egységes szerkezetben történő 
elfogadásáról 

 



35/2020.(IX.30.)  a Drégely és Környéke Kulturális és Szabadidő Egyesülettel együttműködési 
megállapodás megkötéséről 

 
36/2020.(IX.30.)  Patvarc 024/2 és 024/13 hrsz-ú önkormányzati utak lezárásáról    
 
 

 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2020.(I.30.) határozata 

Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának 
 jóváhagyásáról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi 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 
2/2020.(I.30.) határozata 

az őrhalmi 0127/12. hrsz-ú ingatlan mindenkori tulajdonosait illető  
átjárási szolgalmi jog alapításáról  

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

0127/12. hrsz-ú, erdő művelési ágú 1 ha 6699 m2 területű ingatlan mindenkori tulajdonosai 
javára,az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, őrhalmi 0127/8. hrsz-ú, legelő 
művelési ágú, 7375 m2 területű ingatlan 136 m2-es részére átjárási szolgalmi jogot 
alapítsanak, az e megállapodás mellékletét képező helyszínrajzon jelöltek szerint. 

 
2. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az átjárási szolgalmi jog alapításához 

20.000.- +ÁFA Ft ellenérték megfizetése fejében járul hozzá. Ezen összeget a szolgalmi jog 
alapításáról szóló megállapodás aláírását megelőzően, egyösszegben kell megfizetni Patvarc 
Község Önkormányzatának 10402771-00029643-00000000 számú számlájára. A teljesítést a 
megállapodás aláírásakor igazolni szükséges. 

 
3. Az átjárási szolgalmi jog bejegyzéséhez kapcsolódó összes költség az őrhalmi 0127/12. hrsz-ú 

ingatlan tulajdonosát terheli.  
 
4. Fenti feltételek mellett Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete feltétlen és 

visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlan terhére, az 



őrhalmi 0127/12 hrsz-ú ingatlan mindenkori tulajdonosai javára átjárási szolgalmi jog 
kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. 

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

átjárási szolgalmi jog alapításához kapcsolódó megállapodás fenti tartalommal történő 
aláírására.  

 
 
Határidő: a megállapodás megkötésére 2020. március 31. 
Felelős:Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2020.(I.30.) határozata 

Patvarc község településrendezési eszközeinek módosításáról 
 
 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, 
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. 
§ (1) bekezdésében, és a 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, továbbá a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. §-a alapján Patvarc község településrendezési 
eszközeinek 2020. évben történő módosítását rendeli el.  

 
2. A településrendezési eszközök módosítását érintő területek: 
 

a. A pincesoron lévő utak helyzetének tisztázása, szükség szerinti módosítása. 
b. A temetővel szemben lévő, Kis utcai telekosztás elején és végén lévő zöldterületi 

besorolás felülvizsgálata. 
c. A Babits M. utcai játszótér mögötti lakótelkek megközelítésére közterületi kapcsolat 

(út) biztosítása. 
d. A volt kavicsbánya környékén lévő besorolások felülvizsgálata. 
e. A „Gyümölcsös” jelenlegi beépítési tervének felülvizsgálata. 
f. A 017/14 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása. 
g. A falusias lakóterületi (Lf) övezetbe sorolt ingatlanok jelenlegi 30 %-os 

beépíthetőségének felülvizsgálata, esetleges módosítása. 
h. A Gyarmati út 20.-30. házszámok közötti zöldterület felülvizsgálata a korábban 

megtörtént elkerítések rendezhetősége érdekében.   
 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetési 

rendeletének tervezése során gondoskodjon a településrendezési eszközök módosításával 
kapcsolatos költségek előirányzatának biztosításáról. 

 



4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatok 
megadásával kezdeményezze a Lechner Tudásközpontnál a településrendezési eszközök 
elkészítéséhez szükséges ingatlan-nyilvántartási adatok és adatbázisok kiadását. 

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy településtervezőktől kérjen be 

árajánlatokat a településrendezési eszközök elkészítésére és - a 2020. évi költségvetési rendelet 
elfogadását követően – a legkedvezőbb ajánlattevővel a szerződést kösse meg. 

 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: a 3.-5. pont tekintetében: 2020. március 31. 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2020.(II.25.) határozata 

a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésével való 
 egyetértésről 

 
 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését. 

 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az 
intézmény fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa. 

 
Határidő: 2020. március 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2020.(II.25.) határozata 

a Központi Óvoda 2020. évi költségvetésével való  
egyetértésről 

 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal egyetért a Központi Óvoda 2020. évi költségvetésével. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről 
Balassagyarmat Város Önkormányzatát tájékoztassa. 
 
Határidő: 2020. március 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 



PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2020.(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 8. § (2) 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: 
2020         7 000 e Ft 
2021         6 500 e F 
2022         6 500 e Ft 
2023         6 500 e 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:  2020. február 25. 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2020.(II.25.) határozata 

a polgármester 2019. évi szabadságütemezésének 
 jóváhagyásáról 

 
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bernáth Kornélia polgármester 2020. évi 
szabadságütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Kezdete Vége Munkanapok száma 
2020.01.08 2020.01.10 3 
2020.01.20. 2020.01.20. 1 
2020.01.22. 2020.01.22. 1 



2020.01.24. 2020.01.24. 1 
2020.02.17. 2020.02.17. 1 
2020.02.27. 2020.02.27. 1 
2020.03.16. 2020.03.20. 5 
2020.04.20. 2020.04.24 5 
2020.05.18. 2020.05.22. 5 
2020.06.22. 2020.06.26. 5 
2020.07.20. 2020.07.24. 5 
2020.08.11. 2020.08.17. 5 
2020.10.19. 2020.10.22 4 
2020.12.21. 2020.12.31. 8 
Összesen:  50 nap 

 
 
Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2020.(II.25.) határozata 

a Patvarc 401/18. hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező, 

patvarci 401/18. hrsz-ú, 900 m2 területű, beépítetlen terület művelési ágú ingatlant, a 
megtekintett állapotban, lakóház építése céljára Koczka Attila (szül: 2000. an: Molnár 
Marianna) 2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 121. 3.em 1.a szám alatti lakos részére az alábbi 
feltételekkel elidegeníti: 

a) az ingatlan vételára 500.000.-Ft, 
b) vételárat egy összegben, legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásáig kell 

megfizetni, ennek megtörténtét a szerződés aláírásakor igazolni szükséges, 
c) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, a közművek kiépítése a vevő 

feladata és költsége, 
d) az ingatlant a szerződés keltétől számított 3 évi időtartamra szóló beépítési 

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

e) 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, 

f) az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. 

 
2. A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2020. április 30-ig megkötendő 

adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.  

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 

 



Határidő: a kiértesítésre 2020. március 15. 
Felelős:    Bernáth Kornélia  polgármester 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2020.(II.25.) határozata 
az óvodába történő jelentkezés időpontjának 

 meghatározásáról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020/2021. nevelési évre 

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

2020. május 4. (hétfő) 8.00 – 18. 00 
   2020. május 5. (kedd) 8.00 – 16.00 

2020. május 6. (szerda) 8.00 – 16.00 
 

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: A beiratkozás és a 2020/2021. nevelési év során folyamatosan 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

 
3. A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a beiratkozás 

lebonyolítása során legyen figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 4. számú mellékletében meghatározott óvodai átlag-csoportlétszámra, amely 20 
fő. E rendelkezést a gyermekek más óvodai csoportokba, illetve tagóvodába történő 
irányításával is meg kell tartani. 
 
Határidő: A beiratkozás és a 2020/2021. nevelési év során folyamatosan 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

 
4. 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: 2020. március 31. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 



5. 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: 2020. március 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester, Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2020.(II.25.) határozata 

a Patvarc 085 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe 
adásáról 

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

8035 m2 alapterületű, gyep művelési ágú ingatlant Tóth Katalin 2668 Patvarc, Gyarmati út 87. 
szám alatti lakos részére haszonbérbe adja, az alábbi feltételekkel: 

a) a haszonbérlet meghatározott időtartama 2025. március 31-ig szól,  
b) a haszonbérleti díj mértéke az tárgyévre szóló mindenkori földalapú (területalapú) 

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

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

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

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

tartalommal aláírja. 

 
Felelős: Bernáth Kornélia  polgármester 
Határidő a szerződés megkötésére 2020. március 31. 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

11/2020.(III.30.) határozata 
Patvarc Község Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének  

elfogadásáról 
 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2020. 

évi nemleges közbeszerzési tervét. 
  



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

Határidő: 2020. március 31 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

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

 
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
12/2020.(III.30.) határozata 

a Magyar Falu Program keretében benyújtott „Falu- és tanyagondnoki szolgálat 
támogatása” tárgyú, MFP-TFB/2019. kódszámú pályázathoz kapcsolódó beszerzésről 

 
1. Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyar Falu Program „Falugondnoki 

szolgálat kialakítása Patvarcon”, 3023875213 azonosítószámú projekthez kapcsolódó 
gépjármű beszerzésre beérkezett árajánlatok közül az  

az R-Carnet Kft. (2687 Bercel, Széchenyi út 59.)  
ajánlatát fogadja el, bruttó 14 333 999.- Ft értékben. 
 

2. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlatadóval a szerződést 
megkösse, valamint a szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
3. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Irányító Hatóság felé 

kezdeményezze a Támogatói okirat módosítását. 
 
 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
13/2020.(III.30.) határozata 

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 61/2019.(XII.03.) számú 
határozatának módosításáról 

 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében 
benyújtott „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” tárgyú, MFP-TFB/2019. 
kódszámú pályázattal kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 61/2019.(XII.03.) számú 
határozatát akként módosítja, hogy a falugondnoki szolgálat működtetésének kezdő 
időpontját a falugondnoki szolgálatról szóló rendelet hatályba lépésének napjában jelöli meg. 

 
 



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

 
Határidő: 1. pontban foglaltak szerint 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
14/2020.(III.30.) határozata 
törvényességi felhívásról 

 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivata 
által NO/TFO/3-99/2020 iktatószámon kiadott törvényességi felhívásában foglaltakat 
megismerte és az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
 
2. A polgármester utasítja a jegyzőt a törvényességi felhívásban foglalt hiányosságok 

legkésőbb 2020. április 5. napjáig történő orvoslására, a rendeletek Nemzeti Jogszabálytárba 
történő feltöltésére.  
 

Határidő: 2020. április 5. feltöltésre 
      2020. április 7. Kormányhivatal értesítésére 
Felelős: dr Varga Andrea jegyző 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
15/2020.(VI.22.) határozata 

falugondonki pályázat elbírásáról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a falugondnoki 

feladatok ellátására kiírt felhívásra beérkező pályázatokat, és 2020. 08. 01. napjától 
határozatlan időtartamra, közalkalmazott jogállásban, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint az 1/2000.(I.7.) SzCSM rendelet alapján 
biztosított falugondnoki feladatok ellátására Cserni László lakost nevezi ki.  
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A 
képviselő –testület a jegyző útján felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a kinevezési 
okmány elkészítéséről gondoskodjon. 

 
 
Határidő: 2020. június 30. 
Felelős: Bernát Kornélia polgármester 
   dr Varga Andrea jegyző 



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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
16/2020.(VI.22.) határozata 

Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2019. 
évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról Patvarc Község Önkormányzat 

tekintetében 
 
 

1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Balassagyarmat Város 
Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2019. évi összefoglaló ellenőrzési 
jelentését Patvarc Község Önkormányzata tekintetében. 
 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő:  2020. június 30. 
Felelős:Bernáth Kornélia polgármester  

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
17/2020.(VI.22.) határozata 

a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli  
támogatására (ennek keretében rendkívüli szociális támogatásra) elnevezésű pályázat 

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

és a pénzügyminiszter által meghirdetett, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 10. pont szerinti, az Önkormányzatok rendkívüli 
támogatása címen meghirdetett pályázati forrás igénylésére. 

 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Bernát Kornélia polgármester 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 



PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
18/2020.(VI.22.) 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: 2020. június 30. 
Felelős: dr. Varga Andrea  

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
19/2020.(VI.22.) határozata 

a falugondnoki szolgálat létrehozásához szükséges egyes döntések  
meghozataláról 

 
3) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete falugondonki szolgálat 

létrehozásáról döntött. Ennek keretében a képviselő-testület a határozat mellékletében 
foglalt tartalomma lelfogadja a Patvarc Község Önkormányzata által fenntartott 
falugondonoki szolgálat szakmai programját. 

 
4) A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a falugondonki szolgálat 

létrehozásához szükséges intézkedéseket tegye meg, és a falugondnoki szolgálat végzéséhez 
szükséges törzskönyvi módosítások átvezetéséről gondoskodjon.  
 
 
Határidő: 2020.  június 30. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
  Bernáth Kornélia polgármester 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
20/2020.(VI.22.) határozata 

az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
2019. 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 2019. 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: 2020. 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 
21/2020.(VI.22.) határozata 

a Patvarcért Falufejlesztő Egyesület létrehozatala vonatkozásában felmerült 
névhasználati és székhely használati engedély megadásáról 

 
3. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

jelenleg létrehozatal alatt álló Patvarcért Falufejlesztő Egyesület nevében a Patvarc szót 
használja. 
 

4. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
jelenleg létrehozatal alatt álló Patvarcért Falufejlesztő Egyesület alapszabályában székhelyként 
2668 Patvarc, Gyarmati u. 48. alatt álló ingatlant (Községháza) jelölje meg.  

 
5. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2020. június 30. 
Felelős: dr Varga Andrea jegyző 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
22/2020.(VII.17.) határozata 

a falugondnoki szolgálat helyettesítésére vonatkozó megállapodás  
megkötéséről 



 

1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 
falugondnoki szolgálat helyettesítésére vonatkozóan megállapodást kíván kötni Csitár 
Község Önkormányzatával. 
 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás létrejöttéhez 
szükséges tárgyalásokat lefolytassa, a megállapodást aláírja és az egyéb szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
 
 
Határidő: 2020. augusztus 1. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
23/2020.(VII.17.) határozata 

a „Zártkertek infrastrukturális hátterének fejlesztése Patvarcon” elnevezésű projekttel 
kapcsolatos beszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Zártkertek infrastrukturális 

hátterének fejlesztése Patvarcon” elnevezésű projekttel kapcsolatban lefolytatott, Patvarc 
külterület 04, 06/2, 010, 012 hrsz-ú utak kiépítési munkálataira vonatkozó beszerzési eljárás 
nyerteseként a GREEN-GOES Kft-t (2030 Érd, Bádogos u. 57.) hirdeti ki. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2020. július 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
24/2020.(VIII.25.) határozata 

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

 
1.) Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 8. 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 2020. 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: 2020. augusztus 25. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
25/2020.(VIII.25.) határozata 

a patvarci 024/15. hrsz-ú, valamint a patvarci 024/10. hrsz-ú ingatlanokon 
jogellenesen létesült utak lezárásáról 

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

Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, Patvarc külterület 024/15. hrsz-ú, legelő 
művelési ágú, 4 ha 4645 m2 területű 7,14 AK értékű ingatlanon jogellenesen létesült útnak 
az előterjesztés 4. számú mellékletét képező térképmásolaton piros körrel jelölt pontokon, a 
Patvarc, külterület 024/10. hrsz-ú, szántó művelési ágú, 11 ha 6045 m2 területű 19,73AK 
értékű ingatlanon jogellenesen létesült útnak a 7. számú mellékleten feltüntetett 
nyomvonal kezdetén és végén sorompóval történő lezárását, megszüntetve ezzel az 
azokon történő közlekedés lehetőségét. 

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

 
 

Felelős:  Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: 2020.12.31. 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
26/2020.(IX.30.) határozata 

a Központi Óvoda 2019/2020. nevelési évről szóló beszámolójának 
jóváhagyásáról 

 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda 2019/2020. 

nevelési évről szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 
 

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



Határidő: 2020. október 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
27/2020.(IX.30.) határozata 

a Központi Óvoda 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervének 
 véleményezéséről 

 

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő 
Központi Óvoda (OM 200635) 2020/2021. 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: 2020. október 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
28/2020.(IX.30.) határozata 

a „Településkép megőrzése Patvarcon” című pályázattal kapcsolatban támogatási előleg 
igényléséről 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megítélt támogatás 50%-a 
erejéig előleget igényel a „Településkép megőrzése Patvarcon” című pályázat 
megvalósításához. 

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

 
Határidő: 2020. október 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
29/2020.(IX.30.) határozata 

a Magyar Falu Program keretében „Óvodai udvar felújítása Patvarcon” című pályázat 
benyújtásáról 

 



1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Magyar Falu Program 
keretében „Óvodai udvar felújítása Patvarcon” tárgyú pályázat benyújtását, a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2020. október 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
30/2020.(IX.30.) határozata 

a Magyar Falu Program keretében „Közterület karbantartó gépek beszerzése Patvarcon” 
című pályázat benyújtásáról 

 
1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Magyar Falu Program 

keretében „Közterület karbantartó gépek beszerzése Patvarcon” tárgyú pályázat 
benyújtását, a határozat mellékletében foglalt tartalommal. 

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

 
 
Határidő: 2020. október 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
31/2020.(IX.30.) határozata 

a Magyar Falu Program keretében „Temető felújítás Patvarcon” című pályázat 
benyújtásáról 

1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Magyar Falu Program 
keretében „Temető felújítás Patvarcon” tárgyú pályázat benyújtását, a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal. 

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

 
Határidő: 2020. október 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 

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



 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

32/2020.(IX.30.) határozata 
a Magyar Falu Program keretében „Kerékpárút építése” című pályázat 

benyújtásáról 
 

1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Magyar Falu Program 
keretében „Kerékpárút építése” tárgyú pályázat benyújtását, a határozat mellékletében 
foglalt tartalommal. 

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

 
Határidő: 2020. október 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
33/2020.(IX.30.) 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 2021. 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 2021. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül 
300.000.- Ft-ot biztosít.   

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

 
Határidő: 2020. október 1. (a pályázathoz való csatlakozás) 
     2020. december 4. (a pályázat elbírálása) 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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



 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
34/2020.(IX.30.) határozata 

a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás társulási 
megállapodásának felülvizsgálat utáni egységes szerkezetben történő elfogadásáról 

 
1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Fogászati 

Alapellátási Intézményi Társulás (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125.) társulási 
megállapodását a felülvizsgálatot követően az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal 
egységes szerkezetben elfogadja. 

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulási megállapodás felülvizsgálatával 

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

 
Határidő: 2020. október 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia, polgármester 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
35/2020.(IX.30.) határozata 

a Drégely és Környéke Kulturális és Szabadidő Egyesülettel együttműködési 
megállapodás megkötéséről 

 
1./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Patvarc Község Önkormányzata a Drégely és 
Környéke Kulturális és Szabadidő Egyesülettel az előterjesztésben ismertetett tartalmú 
együttműködési megállapodást kössön. 

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

 
Határidő: 2020. október 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
36/2020.(IX.30.) határozata 

Patvarc 024/2 és 024/13 hrsz-ú önkormányzati utak lezárásáról    
 

6. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli Patvarc község 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Patvarc 024/2 és 024/13 hrsz-ú kivett 
közút művelési ágú ingatlanok két végének sorompóval történő lezárását. 

 



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

Felelős: Bernáth Kornélia Polgármester 
Határidő: 2020. december 31. 

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


