1/2022.(I. 26.)

Bernáth Kornélia polgármester illetményének megállapításáról

2/2022.(I. 26.)

Bernáth Kornélia polgármester költségtérítésének megállapításáról

3/2022.(I. 26.)

Patvarc Község társadalmi megbízatású alpolgármestere illetményének
megállapításáról

4/2022.(I. 26.)

Patvarc Község társadalmi megbízatású alpolgármestere költségtérítésének
megállapításáról

5/2022.(I. 26.)

Patvarc Község társadalmi megbízatású alpolgármestere tiszteletdíjáról és
költségtérítésének lemondásáról

6/2022.(I. 26.)

törvényességi felhívás teljesítéséről

7/2022.(I. 26.)

a patvarci 303 hrsz-ú ingatlan további hasznosításáról

8/2022.(II. 17.)

a Patvarci Mesesziget Bölcsőde intézményvezetői pályázatának elbírálásáról

9/2022.(II. 17.)

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

10/2022.(II. 17.)

a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésével
való egyetértésről

11/2022.(II. 17.)

a Központi Óvoda 2022. évi költségvetésével való egyetértésről

12/2022.(II. 17.)

a polgármester 2022. évi szabadságütemezésének jóváhagyásáról

13/2022.(II. 17.)

a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok fejlesztése” című pályázat benyújtásáról

14/2022.(II. 17.)

a Magyar Falu Program keretében „Közösségszervezéshez kapcsolódó
eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” című pályázat
benyújtásáról

15/2022.(II. 17.)

a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása tárgyú pályázat
benyújtásáról

16/2022.(II. 17.)

Patvarc Község
elfogadásáról

17/2022.(II. 17.)

a 2022/2023. nevelési évre szóló óvodába történő beiratkozás időpontjának
meghatározásáról

Önkormányzata

2022.

évi

közbeszerzési

tervének

18/2022.(III. 30.) a Patvarci Mesesziget Bölcsőde kisgyermeknevelő pályázatának elbírálásáról
19/2022.(III. 30.) a Patvarci Mesesziget Bölcsőde kisgyermeknevelő pályázatának elbírálásáról
20/2022.(III. 30.) a Patvarci Mesesziget Bölcsőde bölcsődei dajka pályázatának elbírálásáról
21/2022.(IV. 07.) a fogászati alapellátási körzetek vonatkozásában előszerződés megkötéséről
22/2022.(IV. 20.) Varga László falugondnok közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről

23/2022.(IV. 20.) a falugondnoki munkakörről szóló pályázat kiírásáról
24/2022.(IV. 20.) Patvarc, 067 hrsz-ú névtelen út elnevezésére
25/2022.(IV. 20.) a Patvarc, 089/2. hrsz-ú ingatlan művelési ágának módosításáról
26/2022.(IV. 20.) a Patvarc, 089/2 hrsz-ú ingatlanra földhasználati jog alapításáról
27/2022.(IV. 20.) a Belterületi utak fejlesztése című, TOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú pályázat
tárgyú pályázat benyújtásának jóváhagyásáról
28/2022.(IV. 20.) az őrhalmi 0127/7 hrsz-ú ingatlan egy részének hasznosításáról
29/2022.(V. 24.)

a Patvarci Mesesziget Bölcsőde Szakmai Programja módosításának
jóváhagyásáról

30/2022.(V. 31.)

a falugondnoki munkakör betöltésére meghirdetett pályázat elbírálásáról

31/2022.(V. 31.)

2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról

32/2022.(V. 31.)

az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2021. évi
ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról

33/2022.(V. 31.)

a Balassagyarmati Központi Óvoda 2022/2023. nevelési évben indítható
csoportjainak számáról

34/2022.(V. 31.)

a Balassagyarmati Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének a
2022/2023. nevelési évben történő engedélyezéséről

35/2022.(V. 31.)

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról

36/2022.(V. 31.)

a bölcsődei étkeztetés feladatainak szolgáltatói szerződés keretében történő
ellátásáról

37/2022.(V. 31.)

fogorvosi körzet feladatellátási szerződésének jóváhagyásáról

38/2022.(V. 31.)

elővásárlási jogról való lemondásról

39/2022.(V. 31.)

pályázattal kapcsolatos döntések meghozataláról

40/2022.(V. 31.)

a Drégelyvár Kulturális Egyesületettel való együttműködési megállapodás
megkötéséről

41/2022.(VI. 30.) a Balassagyarmati Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság
helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
42/2022.(VI. 30.) a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2021. évi beszámolójának jóváhagyásáról
43/2022.(VI. 30.) a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi beszámolójának jóváhagyásáról
44/2022.(VI. 30.) Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi beszámolójának
elfogadásáról

45/2022.(VI. 30.) törvényességi felhívásról
46/2022.(VI. 30.) fűnyíró traktor adásvételre való meghirdetéséről
47/2022.(VI. 30.) az „Útépítések
megindításáról

elvégzése

Patvarcon”

tárgyú

közbeszerzési

eljárás

48/2022.(VII. 20.)

pályázattal kapcsolatos döntések meghozataláról

49/2022.(VIII. 26.)

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2022.(I. 26.) határozata
Bernáth Kornélia polgármester illetményének megállapításáról
1.) Patvarc
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés f) pontja alapján
Bernáth Kornélia polgármester illetményét 2022. január hó 1. napjától bruttó 650.000.Ft/hó összegben állapítja meg.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2022. január 31.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2022.(I. 26.) 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 2022. január hó 1. napjától bruttó 97.500.-Ft/hó
összegben állapítja meg.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2022. január 31.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2022.(I. 26.) határozata
Patvarc Község társadalmi megbízatású alpolgármestere illetményének
megállapításáról
1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § (2) bekezdésében

foglaltak alapján Szandai Attila társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját
2022. január hó 1. napjától havi bruttó 292.500.-Ft/hó Ft-ban állapítja meg.
2.) A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2022. január 31.
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2022.(I. 26.) határozata
Patvarc Község társadalmi megbízatású alpolgármestere költségtérítésének
megállapításáról
1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján Szandai Attila társadalmi megbízatású alpolgármester
költségátalányát 2022. január hó 1. napjától tiszteletdíjának 15 %-ban, havi bruttó
43.875.-Ft/hó -Ft-ban állapítja meg.
2.)

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2022. január 31.
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2022.(I. 26.) határozata
Patvarc Község társadalmi megbízatású alpolgármestere tiszteletdíjáról és
költségtérítésének lemondásáról
1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § foglaltak alapján
tudomásul veszi, hogy Szandai Attila társadalmi megbízatású alpolgármester nyilatkozata alapján - a részére megállapított tiszteletdíjáról és költségtérítésről lemond.
2.)

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2022. január 31.
Felelős:dr. Varga Andrea, jegyző
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2022.(I. 26.) határozata
törvényességi felhívás teljesítéséről

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal
által NO/TFO/10-169/2021. iktatószámon kiadott törvényességi felhívásában foglaltakat
megismerte és az abban foglaltakat tudomásul veszi.
2) A polgármester utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2022. január 31.
Felelős: dr Varga Andrea jegyző
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2022.(I. 26.) határozata
a patvarci 303 hrsz-ú ingatlan további hasznosításáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező,
patvarci 303 hrsz-ú, 1716 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra ifj. Baranyi
György Patvarc, Tölgyfa u. 62. szám alatti lakossal Patvarc Község Polgármesterének 8/2021.
(II.24.) határozata alapján kötött használati megállapodást – változatlan feltételekkel – 2022.
december 31. napjáig meghosszabbítja.
2. A Polgármester felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a kiértesítésre 2022. január 31.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2022.(II. 17.) határozata
a Patvarci Mesesziget Bölcsőde intézményvezetői pályázatának
elbírálásáról
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patvarci Mesesziget Bölcsőde
intézményvezetői munkakörére meghirdetett nyilvános pályázat eredményeképpen az intézmény
vezetésével, magasabb vezetői munkakörben, 2022. május 1-je és 2027. április 30-a közötti ötéves
időtartamra ………………………… -pályázót bízza meg.
2) A Képviselő-testület az intézményvezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), a Kjt.-nek a szociális, a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és
egyéb vonatkozó jogszabály alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

Besorolás szerinti alapilletmény:
Vezetői pótlék:
Bölcsődei pótlék:
Ágazati pótlék:
Mindösszesen:

………………… Ft
………………… Ft
……………….... Ft
………………… Ft
…………………. Ft

3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések
megtételére, valamint felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az intézményvezető törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzéséről.
Határidő: 2022. május 1.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
dr. Varga Andrea Jegyző
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2022.(II. 17.) határozata
az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 / Ezer Ft /:
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és
hasznosításából származó bevétel / Tulajdonosi
bevételek /
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel
Immateriális jószág értékesítéséből származó
bevétel
Részvény értékesítéséből származó bevétel
Részesedés értékesítéséből származó bevétel
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból
származó bevétel
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
Kezeség-,illetve garanciavállalással kapcsolatos
megtérülés
Saját bevétel összesen
Saját bevétel 50%-a

2022. év
3 300

2023. év
3 300

2024. év
3 300

2025. év
3 300

150

170

170

170

3 450
1 725

3 470
1 735

3 470
1 735

3 470
1 735

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek / Ezer Ft /:
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás
napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális
tőketartozása, már megítélt és kiutalt.

2022. év 2023. év 2024. év 2025. év

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás
napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális
tőketartozása, már megítélt és kiutalt, 2021-ben
tervezett.
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.)
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a
beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak
névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel
megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a
lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki
repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött
visszavásárlási ár,
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még
ki nem fizetett ellenérték,
Hitelintézetek által, származékos műveletek
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ
Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti
betétek, és azok összege.
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettség összesen

0

0

0

0

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: 2022. február 28.

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2022.(II. 17.) határozata
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésével való
egyetértésről
1.Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését.

2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntéséről az intézmény fenntartó
Önkormányzatot tájékoztassa.
Határidő: 2022. március 15.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2022.(II. 17.) határozata
a Központi Óvoda 2022. évi költségvetésével való
egyetértésről
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal egyetért a Központi Óvoda 2022. évi költségvetésével.
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntéséről Balassagyarmat Város
Önkormányzatát tájékoztassa.
Határidő: 2022. március 15.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2022.(II. 17.) határozata
a polgármester 2022. évi szabadságütemezésének
jóváhagyásáról
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bernáth Kornélia polgármester 2022. évi
szabadságütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Kezdete
Vége
Munkanapok száma
2022. 01.03.
2022. 01. 14.
10 nap
2022. 01. 17.
2022. 01. 31.
11 nap
2022. 02. 01.
2022. 02. 11.
9 nap
2022. 02. 14.
2022. 02. 28.
11 nap
2022. 03. 01.
2022. 03. 11.
9 nap
2022. 03. 14.
2022. 03. 25.
9 nap
2022. 03. 28.
2022. 03. 31.
4 nap
2022. 05. 23.
2022. 05. 27.
5 nap
2022. 06. 20.
2022. 06. 24.
5 nap
2022. 07. 18.
2022. 07. 22.
5 nap
2022. 08. 22.
2022. 08. 26.
5 nap
2022. 09. 19.
2022. 09. 23.
5 nap
2022. 10. 24.
2022. 10. 28.
5 nap
2022. 11 21.
2022. 11. 25.
5 nap
2022. 12. 19.
2022. 12. 23.
5 nap
Összesen:
103 nap

Határidő: 2022. február 28.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2022.(II. 17.) határozata
a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok
fejlesztése” című pályázat benyújtásáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtotta pályázatát a Magyar
Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése”
tárgyú pályázat felhívásra.
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. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt pályázat
benyújtásával kapcsolatos megbízási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2022.(II. 17.) határozata
a Magyar Falu Program keretében „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés
és közösségszervező bértámogatása” című pályázat benyújtásáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtotta pályázatát a Magyar
Falu Program keretében „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és
közösségszervező bértámogatása” tárgyú pályázat felhívásra.
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. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt pályázat
benyújtásával kapcsolatos megbízási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2022.(II. 17.) határozata
a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása tárgyú
pályázat benyújtásáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az
Önkormányzat pályázatot nyújtson be lakossági közműves szennyvízelvezetés
támogatására vissza nem térítendő költségvetési támogatás formájában nettó 14.028.000,Ft értékben.
2. 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 :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2022.(II. 17.) határozata
Patvarc Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének
elfogadásáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi
közbeszerzési tervét az e határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2022. március 31.
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2022.(II. 17.) határozata
a 2022/2023. nevelési évre szóló óvodába történő beiratkozás
időpontjának meghatározásáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b.) pontjában kapott hatáskörében eljárva,
figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §-ában foglaltakra, a
2022/2023. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás időpontját és eljárásrendjét a
fenntartásában működő Balassagyarmati Központi Óvodában (székhely: 2660

Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19.) a határozat mellékletét képező „Hirdetmény”
tartalma szerint határozza meg.
2. A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy biztosítsa Balassagyarmat,
Ipolyszög és Patvarc települések közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező szülők (szülői felügyeletet gyakorlók) velük egy
háztartásban élő gyermekei felvételét az egyes óvodai feladatellátási helyekre.
Határidő: 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: Folyamatosan
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Központi Óvoda vezetőjét tájékoztassa a
döntésről, valamint a határozatot a helyben szokásos módon tegye közzé és a
rendelkezésre álló kommunikációs eszközökkel gondoskodjon az óvodai beiratkozás
időpontjának, az eljárás folyamatának és feltételeinek nyilvánosságra hozataláról.
Határidő: 2022. március 15.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2022.(III. 30.) határozata
a Patvarci Mesesziget Bölcsőde kisgyermeknevelő pályázatának elbírálásáról
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Patvarci Mesesziget
Bölcsőde kisgyermeknevelő munkakörére meghirdetett beérkező pályázatokat, és a Patvarci
Mesesziget Bölcsőde működési engedélyének jogerőre emelkedésétől, de leghamarabb 2022.
május 01. napjától határozatlan időtartamra – 90 nap próbaidő kikötése mellett - Golyán
Zsófiát bízza meg a kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.
2) A Képviselő-testület az kisgyermeknevelő illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), a Kjt.-nek a szociális, a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és
egyéb vonatkozó jogszabály alapján állapítja meg. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy
2022. május 1. napjától a kinevezett dolgozó felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető
gyakorolja.
3) 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. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
kinevezés aláírására.

Határidő: 2022. május 1.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
dr. Varga Andrea Jegyző

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2022.(III. 30.) határozata
a Patvarci Mesesziget Bölcsőde kisgyermeknevelő pályázatának elbírálásáról
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Patvarci Mesesziget
Bölcsőde kisgyermeknevelő munkakörére meghirdetett beérkező pályázatokat, és a Patvarci
Mesesziget Bölcsőde működési engedélyének jogerőre emelkedésétől, de leghamarabb 2022.
május 01. napjától határozatlan időtartamra – 90 nap próbaidő kikötése mellett - Gál
Adriennt bízza meg a kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.
2) A Képviselő-testület az kisgyermeknevelő illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), a Kjt.-nek a szociális, a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és
egyéb vonatkozó jogszabály alapján állapítja meg. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy
2022. május 1. napjától a kinevezett dolgozó felett a munkáltatói jogokat az intézményvezető
gyakorolja.
3) 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. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
kinevezés aláírására.
Határidő: 2022. május 1.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
dr. Varga Andrea Jegyző

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2022.(III. 30.) határozata
a Patvarci Mesesziget Bölcsőde bölcsődei dajka pályázatának elbírálásáról
1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Patvarci Mesesziget
Bölcsőde bölcsődei dajka munkakörére meghirdetett beérkező pályázatokat, és a Patvarci
Mesesziget Bölcsőde működési engedélyének jogerőre emelkedésétől, de leghamarabb 2022.
május 01. napjától határozatlan időtartamra – 90 nap próbaidő kikötése mellett - Lászlók
Lizát bízza meg a bölcsődei dajka munkakör betöltésére.

2.) A Képviselő-testület a bölcsődei dajka illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), a Kjt.-nek a szociális, a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.
rendelet és egyéb vonatkozó jogszabály alapján állapítja meg. A képviselő-testület tudomásul
veszi, hogy 2022. május 1. napjától a kinevezett dolgozó felett a munkáltatói jogokat az
intézményvezető gyakorolja.
3.) 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. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
kinevezés aláírására.
Határidő: 2022. május 1.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
dr. Varga Andrea Jegyző
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2022.(IV. 07.) határozata
a fogászati alapellátási körzetek vonatkozásában előszerződés
megkötéséről
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Balassagyarmat
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (IV.10.) önkormányzati
rendeletében meghatározott 1., 3. és 5. számú fogorvosi körzetekre vonatkozóan, a
határozat melléklete szerinti tartalommal – a körzetekhez kapcsolódó praxisok betöltése és a
praxisjog megszerzése érdekében- előszerződés kerüljön megkötésre.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a fogászati
előszerződéssel érintett további településeket és az egyéb szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: 2022. április 30.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
dr. Varga Andrea Jegyző
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2022.(IV. 20.) határozata
Varga László falugondnok közalkalmazotti jogviszonyának
megszüntetéséről

3.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (3) bekezdése alapján Varga László falugondnok
közalkalmazotti jogviszonyát a próbaideje alatt 2022. április 25. napi hatállyal indoklás
nélkül megszünteti.
4.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2022. május 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
dr. Varga Andrea jegyző
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2022.(IV. 20.) határozata
a falugondnoki munkakörről szóló pályázat
kiírásáról
1) 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 pályázatot hirdet.
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a pályázati eljárással kapcsolatos intézkedések
megtételére.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat eredményes elbírálásáig a
falugondnoki feladatok helyettesítéssel történő ellátására megbízási szerződést kössön.
Határidő: 2022. május 31.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2022.(IV. 20.) határozata
Patvarc, 067 hrsz-ú névtelen út elnevezésére
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Patvarcon a felhagyott bányatóhoz
vezető, 067 hrsz-ú, jelenleg névtelen közutat Csobogó útnak nevezi el.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

Bernáth Kornélia polgármester
2022. június 30.
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2022.(IV. 20.) határozata
a Patvarc, 089/2. hrsz-ú ingatlan művelési ágának
módosításáról

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező,
Patvarc, 089/2. hrsz-ú, kivett közút megnevezésű, 2236 m2 területű ingatlant közút
művelési ágból közterületbe sorolja át.
2. Az 1. pont szerinti ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatos költségek a kérelmezőt
terhelik.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
Határidő: 2022. május 31.
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2022.(IV. 20.) határozata
a Patvarc, 089/2 hrsz-ú ingatlanra földhasználati jog
alapításáról
1)

Patvarc Köszég Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a kizárólagos
tulajdonát képező, Patvarc, 089/2 hrsz-ú, kivett közút megnevezésű, 2236 m2
alapterületű ingatlan terhére – az ingatlan közterület művelési ágba történő átsorolása után
– a Patvarc, 089/2/K. hrsz-ú ingatlan mindenkori tulajdonosa javára a Patvarc,
089/2/K.. hrsz-ú ingatlan által elfoglalt 35 m2 alapterület mértékéig, a felépítmény
fennállásáig földhasználati jogot alapítsanak, az alábbi feltételekkel:
a) A földhasználati jog ellenértéke 3.000.- Ft/m2, mely összeget a földhasználati jog
jogosultjának a földhasználati jog alapításáról szóló megállapodás aláírásáig kell
egyösszegben megfizetnie, ennek megtörténtét a szerződés aláírásakor igazolni
szükséges.
b) A földhasználati jog alapításával és bejegyzésével kapcsolatos valamennyi költség a
kérelmezőt terheli.

2)

A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti hozzájárulását 2022. június 30-ig
megkötendő megállapodás esetén tartja fenn.

3)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
és a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Bernáth Kornélia polgármester
2022. június 30.

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2022.(IV. 20.) határozata
a Belterületi utak fejlesztése című, TOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú pályázat tárgyú

pályázat benyújtásának jóváhagyásáról
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Belterületi utak
fejlesztése című, TOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú pályázati felhívásra, az önkormányzat
tulajdonában álló Akácos út felújítása , korszerűsítése érdekében, 100%-os támogatási
intentzitás mellett történő pályázat benyújtását.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2022.(IV. 20.) határozata
az őrhalmi 0127/7 hrsz-ú ingatlan egy részének hasznosításáról

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő–testülete Patvarc Község Önkormányzata
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)
b)
c)
d)
e)

a használat időtartama 2022. május 01. napjától 2022. október hó 31. napjáig,
a terület használati díja 2.-Ft/m2/év,
területen felépítmény nem létesíthető, a terület használata másnak nem engedhető át,
alhaszonbérbe nem adható,
a területre Uram Pál földhasználati jogot az ingatlan-nyilvántartásban nem
jegyeztethet be, földalapú támogatás iránti kérelmet nem nyújthat be,
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 2022. május 01.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2022.(V. 24.) határozata
a Patvarci Mesesziget Bölcsőde Szakmai Programja módosításának
jóváhagyásáról

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított és fenntartott
Patvarci Mesesziget Bölcsőde (székhely: 2668 Patvarc, Gyarmati utca 48.; törzskönyvi azonosító:
847296) 25/2021. (XII. 15.) határozattal jóváhagyott Szakmai Programját a szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet alapján szolgáltatói
nyilvántartásba történő bejegyzés érdekében kezdeményezett hatósági eljárás keretében - a
Magyar Bölcsődék Egyesületének szakértői véleményében foglaltak szerint – felülvizsgálta és a
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Nógrád Megyei
Kormányhivatalt.
Határidő: 2022. május 24.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2022.(V. 31.) határozata
a falugondnoki munkakör betöltésére meghirdetett pályázat
elbírálásáról
4) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki munkakör betöltésére
meghirdetett pályázat elbírálásáról szóló napirendet megtárgyalta, és 2022. 06. 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 Körmendi Krisztián, 2668 Patvarc, Babits M.
utca 18. szám alatti lakost nevezi ki bruttó 260.000.-Ft havi bérezéssel.
5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2022. június 10.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
dr. Varga Andrea Jegyző

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2022.(V. 31.) határozata
2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja a 2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését.
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2022. május 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
dr. Varga Andrea jegyző

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2022.(V. 31.) határozata
az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2021. 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 2021. 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:
2022. 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 :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2022.(V. 31.) határozata
a Balassagyarmati Központi Óvoda 2022/2023. nevelési évben
indítható csoportjainak számáról
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi XCX. törvény 83. § (2) bekezdés d.) pontjában kapott hatáskörében eljárva, a Balassagyarmati
Központi Óvodában (székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19.; OM 200635) a
2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg:
2022/2023. nevelési év
Feladatellátási hely megnevezése:
1. Központi Óvoda
2. Nyitnikék Tagóvoda
3. Meseerdő Tagóvoda
4. Cseperedő Tagóvoda
5. Játékvár Tagóvoda
6. Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda

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

7. Patvarci Hársfavirág Tagóvoda
ÖSSZESEN:

1 csoport
20 csoport

2) A polgármester utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a 2022/2023. nevelési év indításánál és
nevelési év közben folyamatosan kísérje figyelemmel a csoportlétszámok változását. Amennyiben
új gyermek felvétele, átvétele miatt a maximális létszám túllépésének fenntartói hatáskörben
történő engedélyezése szükségessé válik, terjessze be az intézmény kérelmét a Képviselő-testület
elé.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella
3) A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Balassagyarmati Központi
Óvoda vezetőjét és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2022. június 15.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2022.(V. 31.) határozata
a Balassagyarmati Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének
a 2022/2023. 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.; OM 200635) alábbi
feladatellátási helyein, csoportjaiban és létszámokkal engedélyezi a 2022/2023. nevelési évben a
maximális csoportlétszám túllépését:
BALASSAGYARMATI KÖZPONTI ÓVODA (OM: 200635)
2022/2023. nevelési év
Feladatellátási hely
Csoport
Engedélyezett létszám
Meseerdő Tagóvoda
Tekergő
29 fő
Pillangó
29 fő
Cseperedő Tagóvoda
Hétszínvirág
28 fő
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az óvoda vezetőjét és
tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2022. június 15.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
3)
A Képviselő-testület utasítja a Balassagyarmati 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 az 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 :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2022.(V. 31.) határozata
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DTKH Duna-Tisza közi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Székhely: 6000
Kecskemét, Kisfái 248 0737/12 hrsz.) és a "Zöld Híd B.I.G.G." Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2100 Gödöllő,
Dózsa György út 69.) 2022. december 18-án kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés módosítását a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.
Határidő:
2022. május 31.
Felelős:Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2022.(V. 31.) határozata
a bölcsődei étkeztetés feladatainak szolgáltatói szerződés keretében történő
ellátásáról
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított és fenntartott
Patvarci Mesesziget Bölcsőde (székhely: 2668 Patvarc, Gyarmati utca 48.; törzskönyvi
azonosító: 847296) bölcsődei étkeztetéséhez szükséges feltételek biztosítására a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és egyéb vonatkozó
jogszabályok előírásainak figyelembevételével a határozat melléklete szerinti tartalommal
szerződést köt a Szügy Község Önkormányzatával (székhely: 2699 Szügy, Rákóczi út 99-101.;
törzskönyvi azonosító: 453440).
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést aláírja és az egyéb
szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: 2022. június 1.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2022.(V. 31.) határozata
fogorvosi körzet feladatellátási szerződésének
jóváhagyásáról

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b.) pontjában
kapott hatáskörében eljárva, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-a
alapján, figyelemmel a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.
(II. 25.) EüM rendeletben foglaltakra, a Patvarc község közigazgatási területét is magába foglaló
balassagyarmati 5. számú fogorvosi körzetben praxisjogot megszerző Dr. Göndöcs-Kálmán
Fanni Sára fogorvos (orvosi bélyegző száma: 75100) személyes közreműködésével működő
Surgical Experts Kft.-vel (cgj.: 01 09 376143; adószám: 28836579-2-41; székhely: 1038 Budapest,
Tündérliget utca 4. D. ép. fszt. 4.; ügyvezető: Dr. Göndöcs György) megkötendő feladatellátási
szerződést jóváhagyja.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatellátási szerződést aláírja, a
döntésről az érintetteket tájékoztassa és az egyéb szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2022. június 15.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2022.(V. 31.) határozata
elővásárlási jogról való lemondásról

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Cservenák Mihály eladó
és Györösi István vevő közötti adásvételi szerződés tervezetét a 093/1/P hrsz alatt felvett 44
m2-es pince ingatlan vonatkozásában. A képviselő-testület nem kíván élni az elővásárlási
jogával.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: nyilatkozat kiadására 2022. június 10.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2022.(V. 31.) határozata
pályázattal kapcsolatos döntések meghozataláról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Vidékfejlesztési
Program keretében meghirdetett VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése című
felhívás keretében a 3295302189 projektazonosító számon nyilvántartott és a 3340381684

iratazonosító számú támogatói okirat alapján elnyert támogatás megvalósításáról szóló
előterjesztést és úgy határozott hogy a beruházás megvalósítása mellett dönt.
A kérelemben megjelölt megvalósítási hely: 2668 Patvarc, hrsz. 034 és 016
A projekt teljes költsége összesen: 315.789.469.- Ft
A projekt elszámolható költségei összesen: 315.789.469.- Ft
A projekt nem elszámolható költségei összesen: 0.- Ft
Támogatás összege: 299.999.993.Támogatás intenzitása: 95%
Önerő: 15.789.476.Saját forrás: 15.789.476.- Ft
A támogatási előleg összege és mértéke: 149.999.996.- Ft
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati önerő
összegét a költségvetésben elkülöníti és biztosítja.
3. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat megvalósítása érdekében
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő. pályázatban foglaltak szerint
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2022.(V. 31.) határozata
a Drégelyvár Kulturális Egyesületettel való együttműködési megállapodás
megkötéséről
1./
2./

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal együttműködési megállapodást köt a Drégelyvár Kulturális Egyesülettel.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:
Felelős:

folyamatos
Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2022.(VI. 30.) határozata
a Balassagyarmati Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság helyzetéről
szóló beszámoló elfogadásáról
1)

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

2)

Felkérem a jegyzőt, hogy a döntésről a kapitányságvezetőt tájékoztassa.

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

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2022.(VI. 30.) határozata
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége 2021. évi beszámolójának jóváhagyásáról
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2021. évi beszámolóját a
határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
43/2022.(VI. 30.) határozata
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi beszámolójának jóváhagyásáról
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2021. évi beszámolóját a
határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2022.(VI. 30.) határozata
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi beszámolójának elfogadásáról
1.Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az előterjesztésben és annak
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulásának
2021. évi beszámolóját.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2022.(VI. 30.) határozata
törvényességi felhívásról

1)

2)

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal
által NO/TFO/227-51/2022. iktatószámon kiadott törvényességi felhívásában foglaltakat
megismerte és az abban foglaltakat tudomásul veszi.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a törvényességi felhívásban foglalt hiányosságok
legkésőbb 2022. 07. 03. napjáig történő orvoslására.

Határidő: 2022. 07. 03. Kormányhivatal értesítésére
Felelős: dr Varga Andrea jegyző
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2022.(VI. 30.) határozata
fűnyíró traktor adásvételre való meghirdetéséről
1.Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eladásra meghirdeti az alábbi – jelenleg
működésképtelen – kisgépet:
Elektrolux Partner Önjáró fűnyíró traktor
Model: 96061004900
Catalogue No: P135B92RB
Kg: 235
KW: 000
Évszám: 2005
A fűnyíró traktor induló vételára: 150.000.- Ft
A licitlépcső: 10.000.- Ft
Több pályázó esetén az önkormányzat licit tárgyalást tart.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: pályázat meghirdetésére: 2022. július 15.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/2022.(VI. 30.) határozata
az „Útépítések elvégzése Patvarcon” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben foglalt
tartalommal elfogadja az „Útépítések elvégzése Patvarcon” tárgyú közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását.
2. A Képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzat VI/1/2. pontjában foglalt jogkörében
eljárva az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozóan a
Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki:

- dr. Sándor Sz. Zsolt
- Laczkó Csaba
- Szikora Péter
3. Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2022. július 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2022.(VII. 20.) határozata
pályázattal kapcsolatos döntések meghozataláról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Vidékfejlesztési
Program keretében meghirdetett VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése című
felhívás keretében a 3295302189 projektazonosító számon nyilvántartott „Külterületi út
építése Patvarcon” című, a 3340381684 iratazonosító számú támogatói okirat alapján
elnyert támogatás megvalósításáról szóló előterjesztést és úgy határozott hogy a beruházás
megvalósítása mellett dönt. Fentiek alapján Patvarc Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 39/2022 (V.31.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A kérelemben megjelölt megvalósítási hely: 2668 Patvarc, hrsz. 034 és 016
A projekt összes költsége a támogatási kérelem alapján: 315.789.472.- Ft
A projekt összes költsége a támogatói döntés alapján: 315.789.469.- Ft
A projekt elszámolható költségei összesen a támogatási kérelem alapján: 315.789.472.A projekt elszámolható költsége a támogatói döntés alapján összesen: 315.789.469.- Ft
A projekt nem elszámolható költségei összesen: 0.- Ft
Támogatás kérelemben igényelt támogatási összeg: 299.999.999.- Ft
Támogatói döntésben megítélt támogatási összeg: 299.999.993.- Ft
Támogatás intenzitása: 95%
Önerő a támogatási kérelem alapján: 15.789.473.Önerő a támogatói döntés alapján: 15.789.476.A támogatási előleg összege és mértéke: 149.999.996.- Ft
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati önerő
összegét a költségvetésben elkülöníti és biztosítja.
3. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat megvalósítása érdekében
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: pályázatban foglaltak szerint
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

49/2022.(VIII. 26.) 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 2021. 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: 2022. augusztus 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző

