
1/2021.(VI. 28.)  a Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21 kódszámú) pályázat 
benyújtásáról 

 
2/2021.(VI. 28.)  támogatási szerződés megkötéséről 
 
3/2021.(VII. 27.)  a veszélyhelyzeti  időszakban meghozott polgármesteri döntések 

jóváhagyásáról 
 
4/2021.(VII. 27.)  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 

egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 16/2016. (VI. 10.) 
önkormányzati rendelete módosításával kapcsolatos vélemény kialakításáról 

 
5/2021.(VII. 27.)  a Patvarc 291/A hrsz-ú ingatlanra vonatozó elővásárlási jog gyakorlásáról 
 
6/2021.(VII. 27.)  a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 
 
7/2021.(IX. 28.)  a Központi Óvoda házirendjének jóváhagyásáról 

 
8/2021.(IX. 28.)  a Balassagyarmati Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének a 

2021/2022. nevelési évben történő engedélyezéséről 
 
9/2021.(IX. 28.)  a Balassagyarmati Központi Óvoda 2020/2021. nevelési évről szóló 

beszámolójának jóváhagyásáról 
 
10/2021.(IX. 28.)  a Balassagyarmati Központi Óvoda 2021/2022. nevelési évre vonatkozó 

munkatervének véleményezéséről 
 
11/2021.(IX. 28.)  A Balassagyarmati Központi Óvoda intézményvezetői programjának 

jóváhagyásáról 
 
12/2021.(IX. 28.)  Patvarc Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására szóló 
pályázat kiírásának jóváhagyásáról 

 
13/2021.(IX. 28.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról 
 
14/2021.(IX. 28.)  a falugondnoki munkakörről szóló pályázat kiírásáról 
 
15/2021.(IX. 28.)  a patvarci 09/2 hrsz-ú ingatlan egy részének hasznosításáról 
 
16/2021.(X. 14.)  a falugondnoki munkakör betöltésére meghirdetett pályázat elbírálásáról 
 
17/2021.(X. 14.)  Patvarc község területrendezési eszközeinek módosítására vonatkozóan 

partnerségi egyeztetés lezárásáról  
 
18/2021.(X. 14.)  Patvarc község területrendezési eszközeinek módosítására vonatkozóan 

beérkezett véleményezések jóváhagyásáról  
 



19/2021.(XI. 17.)  Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési 
szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 
2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 
20/2021.(XI. 17.)  a patvarci 093/2/F. hrsz-ú ingatlanra vonatozó elővásárlási jog gyakorlásával 

kapcsolatos döntés meghozataláról 
 
21/2021.(XI. 17.)  a Balassagyarmati térségi klímastratégia elfogadásáról 
 
22/2021.(XI. 17.)  a Patvarc, 033 hrszú ingatlan megosztásához tulajdonosi hozzájárulás 

megadására 
 
23/2021.(XII. 15.)  a Patvarci Mesesziget Bölcsőde megalapításáról 
 
24/2021.(XII. 15.)  a Patvarci Mesesziget Bölcsőde intézményvezetői pályázatának 

meghirdetéséről 
 
25/2021.(XII. 15.) a Patvarci Mesesziget Bölcsőde Szakmai Programjának jóváhagyásáról 
 
26/2021.(XII. 15.) a Patvarci Mesesziget Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyásáról 
 
27/2021.(XII. 15.) a Patvarci Mesesziget Bölcsőde Házirendjének jóváhagyásáról 
 
28/2021.(XII.15.) a Patvarci Mesesziget Bölcsőde Érdekképviseleti Fóruma 

Szabályzatánakjóváhagyásáról 
 
29/2021.(XII. 15.) Patvarc község településfejlesztési koncepciójának elfogadásáról 
 
30/2021.(XII. 15.) Patvarc község Településszerkezeti tervéről 
 
 
31/2021.(XII. 15.) a Balassagyarmati Központi Óvoda házirendjének jóváhagyásáról 
 
32/2021.(XII. 15.) Bernáth Kornélia polgármester 2020.-2021. évi jutalmazásáról 
 
33/2021.(XII. 15.) a „külterületi helyi közutak fejlesztésére vonatkozó feltételes közbeszerzési 

eljárás lebonyolítása” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
 
34/2021.(XII. 15.)  pályázat benyújtásáról  
 
35/2021.(XII. 15.)  pályázat benyújtásáról  
 
36/2021.(XII. 15.)  pályázat benyújtásáról 
 
37/2021.(XII. 15.) a falugondnoki munkakör betöltésére meghirdetett pályázat elbírálásáról 
 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2021.(VI. 28.) határozata 

a Külterületi helyi közutak fejlesztése ( VP6-7.2.1.1-21 kódszámú) 



pályázat benyújtásáról 
 

1. Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 1/1 arányban 
tulajdonában álló patvarci 016 és 034 hrsz-ú külterületi helyi közutak fejlesztése érdekében a 
Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21 kódszámú) pályázat keretében, 300 millió 
forintos maximális támogatási összegre, 95%-os támogatási intenzitás mellett. 
 

2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt biztosítja. 
 

3. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: pályázati felhívás szerint 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2/2021.(VI. 28.) határozata 

támogatási szerződés megkötéséről 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Drégely és Környéke Kulturális és 
Szabadidő Egyesülettel (2668 Patvarc, Gyarmati utca 69., Adószám: 18643350-1-12, képviseli: 
Sárkény Réka) támogatási szerződést köt, a határozat mellékletében foglalt tartalommal, Patvarc 
Község területén végzett fejlesztési feladatok támogatása érdekében. 
 

2. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: nyilatkozat szerint 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
3/2021.(VII. 27.) határozata 

a veszélyhelyzeti  időszakban meghozott polgármesteri döntések  
jóváhagyásáról 

1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet időszakában 
meghozott polgármesteri döntéseket megismerte és jóváhagyólag tudomásul vette az 
előterjesztés mellékletét képező tartalom szerint. 

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

Határidő: 2021. július 31.  
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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



PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2021.(VII. 27.) határozata 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi 
alapellátási körzetek megállapításáról szóló 16/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 

módosításával kapcsolatos vélemény kialakításáról 
 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy Balassagyarmat 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek 
megállapításáról szóló 16/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §-a alapján kezdeményezett 
véleményezési eljárása során, a Rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztést megismerte, az 
abban foglaltakkal egyetért és a településre vonatkozóan további módosító javaslatot nem tesz. 
 
2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa és tegye 
meg a további szükséges intézkedéseket. 

 
Határidő: 2021. július 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2021.(VII. 27.) határozata 

a Patvarc 291/A hrsz-ú ingatlanra vonatozó elővásárlási jog  
gyakorlásáról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni a Patvarc 291/A. 

hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával.  
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ügyben eljáró ügyvéd tájékoztatására. 
 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: 2021. július 31.  
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2021.(VII. 27.) határozata 

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

 
1.) Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 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 2022. 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: 2021. július 27. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2021.(IX. 28.) határozata 
a Központi Óvoda házirendjének jóváhagyásáról 

 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda házirendjét a 

határozati javaslat mellékletében foglalt tartalommal megismerte és jóváhagyásra javasolja. 
 
2) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét 

és a házirendet záradékkal lássa el. 
 
Határidő: 2021. október 22. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2021.(IX. 28.) határozata 

a Balassagyarmati Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének  
a 2021/2022. nevelési évben történő engedélyezéséről 

 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 
Balassagyarmati Központi Óvoda (székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19.) 
alábbi feladatellátási helyein, csoportjaiban és létszámokkal engedélyezi a 2021/2022. 
nevelési évben a maximális csoportlétszám túllépését:  

KÖZPONTI ÓVODA (OM: 200635) 
2021/2022. nevelési év 

Feladatellátási hely Csoport Engedélyezett létszám 
Meseerdő Tagóvoda Tekergő  28 fő 

Pillangó 28 fő 
Cseperedő Tagóvoda Ficánka 26 fő 

Hétszínvirág 26 fő 



 
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda 

vezetőjét és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: 2021. október 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 

3) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a 2021/2022. nevelési 
évben a felvételi és átvételi kérelmek teljesítésekor a vonatkozó jogszabályok és a 
fenntartó által engedélyezett létszámokra alapozva járjon el.  Amennyiben a Központi 
Óvoda jelen döntéssel nem érintett csoportjában vagy létszámmal szükségessé válik a 
maximális csoportlétszám túllépésének fenntartói engedélyezése, az óvodavezetőnek 
haladéktalanul jeleznie kell azt a Képviselő-testület felé.  

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2021.(IX. 28.) határozata 

a Balassagyarmati Központi Óvoda 2020/2021. nevelési évről szóló 
 beszámolójának jóváhagyásáról 

 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi Óvoda 

(székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.; OM 200635) 2020/2021. nevelési évről 
szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 
 

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

Határidő: 2021. október 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2021.(IX. 28.) határozata 

a Balassagyarmati Központi Óvoda 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervének 
véleményezéséről 

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi Óvoda 
(székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.; OM 200635) 2021/2022. 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.  

Játékvár Tagóvoda Piros 26 fő 



 
Határidő: 2021. október 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2021.(IX. 28.) határozata 

A Balassagyarmati Központi Óvoda intézményvezetői programjának  
jóváhagyásáról 

 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi Óvoda 

(székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.; OM 200635)  2021-2026. évekre szóló 
vezetői programját a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.  
 

Határidő: 2021. október 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
12/2021.(IX. 28.) határozata 

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

pályázat kiírásának jóváhagyásáról 
 

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, 2021. október 01. napjától 
számított egy éves, határozott időtartamra.  

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2021. szeptember 15. 
Felelős:Bernáth Kornélia polgármester 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
13/2021.(IX. 28.) 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 2021/2022. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 2022. 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 2022. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül 
300.000.- Ft-ot biztosít.   
 
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2021. október 1. (a pályázathoz való csatlakozás) 
    2021. december 6. (a pályázat elbírálása) 
Felelős:   dr. Varga Andrea jegyző 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
14/2021.(IX. 28.) határozata 

a falugondnoki munkakörről szóló pályázat 
kiírásáról 

 
2) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §-a szerinti falugondnoki szolgáltatás folyamatos 
biztosítása érdekében, a falugondnoki szolgálatról szóló 6/2020. (IV. 01.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott feladatok ellátására - falugondnoki munkakör betöltése céljából - a 
határozat melléklete szerinti tartalommal a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. §-a szerinti nyilvános pályázat meghirdetését jóváhagyja. 

 
3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a pályázati eljárással kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: 2021. október 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
15/2021.(IX. 28.) határozata 

a patvarci 09/2 hrsz-ú ingatlan egy részének hasznosításáról 
  

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a kizárólagos tulajdonát képező, 
Patvarc 09/2 hrsz-ú, 1 ha 1225 m2 területű szántó megnevezésű ingatlanból mintegy 5000 
m2 nagyságú területet (a határozat mellékletét képező térképvázlaton megjelölve) Hering 



István Patvarc, Mikes Kelem utca 33. szám alatti lakos részére takarmány termelése céljából 
használatába adja az alábbi feltételekkel: 
 

a) a használat időtartama 2022. december 31-ig napjáig szól, 
b) az ingatlan használója szükség szerint köteles a teljes területen (teljes 09/2 hrsz) 

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

felróható hiányosság miatt az erre illetékes hatóság eljárást indít, majd pénzbírságot 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 Hering István 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 2021. október 30. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
16/2021.(X. 14.) határozata 

a falugondnoki munkakör betöltésére meghirdetett pályázat  
elbírálásáról 

 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki munkakör betöltésére 
meghirdetett pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja, egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy 
gondoskodjon a falugondnoki pályázatnak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. §-a szerinti újbóli kiírásáról. 
 
Határidő: 2021. október 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea 
 
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati eljárás eredményéről a pályázókat 
tájékoztassa és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket.  
 
Határidő: 2021. október 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea 

 

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



PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
17/2021.(X. 14.) határozata 

Patvarc község területrendezési eszközeinek módosítására vonatkozóan partnerségi 
egyeztetés lezárásáról  

 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a község teljes 

közigazgatási területére kiterjedő településrendezési eszközök felülvizsgálatának, 
módosításának partnerségi véleményezése során a tervezettel kapcsolatban a megtartott 
közmeghallgatáson elhangzott észrevételek, kérdések helyben megválaszolásra kerültek. A 
közmeghallgatáson kívül kérdés és észrevétel nem érkezett. A településrendezési eszközök 
felülvizsgálatának tervezete az önkormányzat hivatalos hirdető felületén az eljárás teljes 
időszakában rendelkezésre állt, így a fentieket figyelembevéve a partnerségi egyeztetés 
lezárásra kerül. 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a településrendezési eszközök tervezetét, 
az elkészített megalapozó vizsgálatot, és alátámasztó javaslatot, és a partnerségi egyeztetés 
során keletkezett dokumentumokat küldje meg a Nógrád Megyei Kormányhivatal Állami 
Főépítészének záró főépítészi vélemény kérésére. 

 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: 2021. október 31. 
 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
18/2021.(X. 14.) határozata 

Patvarc község területrendezési eszközeinek módosítására vonatkozóan beérkezett 
véleményezések jóváhagyásáról  

 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patvarc község településrendezési 

eszközeinek módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (V. 
31.) határozatának 3) pontjában meghatározott partnerségi egyeztetésben résztvevők által 
visszaküldött vélemények közül az alábbi partnerek véleményét ismerte meg és fogadja el: 

 
- Nógrád Megyei Kormányhivatal 
- Állami Főépítész 
- Nógrád Megyei Önkormányzat Megyei Főépítész 
- Nógrád Megyei Kormányhivatal 
- Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
- Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 
- Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Eger 
- Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 
- Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
- Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
- Nógrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Útrügyi Osztály 
- Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági és Örökségvédelmi Osztály 
- Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, 

Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály Bányafelügyeleti Osztály 



- Nemzeti Hírközlési Hatóság 
 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy terjessze be a Patvarc község 

településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozóan elkészült dokumentációt az állami 
főépítészhez végső szakmai véleményezésre.  

 
 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: 2021. október 31. 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
19/2021.(XI. 17.) határozata 

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

2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 
 
1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal 
és a hozzá tartozó önkormányzatok 2022. 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 
20/2021.(XI. 17.) határozata 

a patvarci 093/2/F. hrsz-ú ingatlanra vonatozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos 
döntés meghozataláról 

 
3. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni a patvarci 093/2/F. 

hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával.  
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyben eljáró ügyvéd tájékoztatására. 
 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: 2021. november 19. 

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

 



PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
21/2021.(XI. 17.) határozata 

a Balassagyarmati térségi klímastratégia elfogadásáról 
 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt 

tartalommal elfogadja a Balassagyarmati térségi klímastratégia c. dokumentumot. 
 

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

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
22/2021.(XI. 17.) határozata 

a Patvarc, 033 hrszú ingatlan megosztásához tulajdonosi hozzájárulás  
megadására 

 
1. Patvarc Köszég Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Patvarc, 033 hrsz-ú 

ingatlan Balla Tibor (továbbiakban: Kérelmező) által becsatolt telekalakítási vázrajz 
szerinti megosztásához.  
 

2. Az 1. pont szerinti telekalakítási engedélyztetési eljárással kapcsolatos költségek a 
Kérelmezőt terhelik.  
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 
 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: 2021. november 30. 

 
 

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

23/2021.(XII. 15.) határozata 
a Patvarci Mesesziget Bölcsőde megalapításáról 

 
3) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b.) pontjában biztosított 
hatáskörében eljárva, figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvényben és egyéb vonatkozó szakmai jogszabályokban foglaltakra, 2022. március 1. 
napjával megalapítja a Patvarci Mesesziget Bölcsődét.  
 



4)  A Képviselő-testület a létrejövő költségvetési szerv alapító okiratát az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (X. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a határozat 
melléklet szerinti tartalommal adja ki.  

 
5) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat törzskönyvi bejegyzésének 
módosításával egyidejűleg intézkedjen a Patvarci Mesesziget Bölcsőde törzskönyvi bejegyzéséről, 
valamint az intézményalapításhoz kapcsolódó egyéb szükséges intézkedések megtételéről a 
Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságánál. 

 
 

Határidő: 2022. január 30. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 

 
 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
24/2021.(XII. 15.) határozata 

a Patvarci Mesesziget Bölcsőde intézményvezetői pályázatának 
 meghirdetéséről 

 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. március 1-jével megalapított Patvarci Mesesziget 
Bölcsőde intézményvezetői munkakörének betöltésére a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/B. §-a, valamint az annak végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-a alapján a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal pályázatot hirdet.  
 
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a pályázati eljárás lefolytatásához szükséges intézkedések megtételére.  

 
Határidő: 2022. január 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
25/2021.(XII. 15.) határozata 

a Patvarci Mesesziget Bölcsőde Szakmai Programjának  
jóváhagyásáról 

 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXI. törvény 104. § (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott fenntartói feladatok ellátása körében, a 2022. 
március 1-jével megalapítandó Patvarci Mesesziget Bölcsőde Szakmai Programját a határozat melléklete szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
 
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a döntésből adódó egyéb szükséges intézkedések 
megtételéről.  

 
Határidő: 2022. január 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 



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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
26/2021.(XII. 15.) határozata 

a Patvarci Mesesziget Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának 
 jóváhagyásáról 

 

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXI. törvény 104. § (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott fenntartói feladatok ellátása körében, a 2022. 
március 1-jével megalapítandó Patvarci Mesesziget Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a döntésből adódó egyéb szükséges intézkedések 
megtételéről.  

 
Határidő: 2022. január 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
27/2021.(XII. 15.) határozata 

a Patvarci Mesesziget Bölcsőde Házirendjének  
jóváhagyásáról 

 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXI. törvény 104. § (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott fenntartói feladatok ellátása körében, a 2022. 
március 1-jével megalapítandó Patvarci Mesesziget Bölcsőde Házirendjét a határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
 
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a döntésből adódó egyéb szükséges intézkedések 
megtételéről.  

 
Határidő: 2022. január 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
28/2021.(XII. 15.) határozata 

a Patvarci Mesesziget Bölcsőde Érdekképviseleti Fóruma Szabályzatának 
jóváhagyásáról 

 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXI. törvény 104. § (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott fenntartói feladatok ellátása körében, a 2022. 
március 1-jével megalapítandó Patvarci Mesesziget Bölcsőde Érdekképviseleti Fóruma Szabályzatát a határozat 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 



2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a döntésből adódó egyéb szükséges intézkedések 
megtételéről.  

 
Határidő: 2022. január 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
29/2021.(XII. 15.) határozata 

Patvarc község településfejlesztési koncepciójának elfogadásáról 
 

 
3) 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 alapján Balassagyarmat Településfejlesztési 
Koncepcióját a határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el. 

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

 
Felelős:Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: 2021. december 31.  

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
30/2021.(XII. 15.) határozata 

Patvarc község Településszerkezeti tervéről 
 
 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII tv. 6. §-ban kapott felhatalmazás alapján, összhangban a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet előírásaival, a város 
közigazgatási területével való tervszerű gazdálkodás, és a településfejlesztés feladataiból fakadó kötelezettségek 
teljesítésére, a helyi építési viszonyok szabályozására az alábbi határozatot hozza. 
 

2.  Patvarc Község Önkormányzata a község közigazgatási területének távlati terület 
felhasználását és településszerkezetét e határozat 1. számú mellékletét képező, Szerkezeti 
terv műszaki leírás, 2. számú mellékletét képező Külterületi szerkezeti terv (M=1:10000), 
valamint 3. számú mellékletét képező Belterületi szerkezeti terv  (M=1:2000) szerint állapítja 
meg. 
 

3. A településszerkezeti tervet tíz évenként, illetve ha a társadalmi-gazdasági fejlődés, vagy a 
magasabb szintű tervek azt szükségessé teszik, felül kell vizsgálni. 



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

 
 

Felelős:Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: 2021. december 31.  

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
31/2021.(XII. 15.) határozata 

a Balassagyarmati Központi Óvoda házirendjének  
jóváhagyásáról 

 
 

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi 
Óvoda (székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19.; OM 200635) házirendjét a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 
 
2) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét 

és a házirendet záradékkal lássa el. 
 
 
Határidő: 2022. január 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
  polgármester  jegyző 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
32/2021.(XII. 15.) határozata 

Bernáth Kornélia polgármester 2020.-2021. évi jutalmazásáról 
 
 

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bernáth Kornélia polgármester részére a 2020.-2021 
években végzett munkája elismeréseként, feladatai eredményes teljesítéséért, a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdése, értelmében 1 havi nettó illetményének megfelelő 
jutalmat állapít meg, az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a jutalom kifizetéséről.  
 
 

Határidő: 2021. december 31.  
Felelős: dr Varga Andrea jegyző 

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



 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
33/2021.(XII. 15.) határozata 

a „külterületi helyi közutak fejlesztésére vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „külterületi helyi közutak 
fejlesztésére vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolítása” tárgyú beszerzési 
eljárás nyerteseként a Dr. Sándor Ügyvédi Irodát (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 23. I. 
em.1.) hirdeti ki. 
 

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

Határidő: 2021. december 17. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
34/2021.(XII. 15.) határozata 

pályázat benyújtásáról  
 
 

3. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 
bruttó 25 millió Ft összegben a Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése jogcímen:  
 

a) a 93 hrsz-ú ingatlanon parkoló kialakítására 
 

b) a 205 hrsz-ú ingatlanon parkolók kialakítására 100%-os támogatottsággal. 
 
4. 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, konzorciumi szerződés formájában. 
 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt pályázat 
benyújtásával kapcsolatos szerződés 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 
35/2021.(XII. 15.) határozata 

pályázat benyújtásáról  
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 
Élhető települések című TOP_Plusz pályázat keretében, kerékpárút kialakítására bruttó 
375 millió Ft összegben, 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 konzorciumi szerződés formájában. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt pályázat 
benyújtásával kapcsolatos szerződés 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 
36/2021.(XII. 15.) határozata 

pályázat benyújtásáról  
 

1. A Drégely és Környéke Szabadidő Egyesület Patvarc Község Önkormányzatával 
konzorciumi szerződés keretében pályázatot kíván benyújtani az Élhető települések című 
TOP_Plusz pályázat keretében, sportközpont kialakítására bruttó 350 millió Ft 
összegben, 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 konzorciumi szerződés formájában. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt pályázat 
benyújtásával kapcsolatos konzorciumi szerződés 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 
37/2021.(XII. 15.) határozata 

a falugondnoki munkakör betöltésére meghirdetett pályázat  
elbírálásáról 

 
 

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki munkakör betöltésére 
meghirdetett pályázat elbírálásáról szóló napirendet megtárgyalta, és 2022. január 01. napjától 
határozatlan időtartamra, közalkalmazotti jogviszonyban, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint az 1/2000.(I. 7.) SzCSM rendelet alapján 
biztosított falugondnoki feladatok ellátására Varga László 2668 Patvarc, Kis utca 3. szám 
alatti lakost nevezi ki bruttó 228.000.- Ft havi bérezéssel. (Közalkalmazotti bértábla szerint – a 
döntés ismeretében kiegészítve) 

 
 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a további szükséges 

intézkedések megtételére.  
 
 
Határidő: 2021. december 31.  
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
   dr. Varga Andrea Jegyző 

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


