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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 

18.00 órától tartott üléséről. 
 
 
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Forgács Ákos alpolgármester, Szandai Attila, 

Berkes Andor képviselők 
 
HIVATALBÓL JELEN VAN: dr. Varga Andrea jegyző 
 
Bernáth Kornélia polgármester köszönti a megjelenteket, a Képviselő-testület tagjait és a Hivatal 
dolgozóit. Megállapítja az ülés határozatképességét, 4 főből 4 fő van jelen és megnyitja azt. 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
Kiegészítés, módosítás hiányában szavazásra bocsátja az ülés napirendjét, melyet a testület 4 igen 
szavazattal elfogadott.  
 

N A P I R E N D:  
 
1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésére 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

2.)  Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésével 
való egyetértésre  

 Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

3.)  Előterjesztés a Központi Óvoda 2016. évi költségvetésével való egyetértésre 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

4.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. 
(II.25.)  rendeletének módosítására 

 Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
5.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Önkormányzatok által fenntartott 

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításával való egyetértésre 
 Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
6.) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
7.) Előterjesztés a Központi Óvoda házirendjének felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
8.) Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
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9.) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

10.) Előterjesztés kormányzati funkciók módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
11.) Előterjesztés Közbeszerzési szabályzat aktualizálása 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
12.) Előterjesztés a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
13.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének 

elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Napirend 
 
1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésére 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-
testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete 

Patvarc Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről 
 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
2.)  Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 

költségvetésével való egyetértésre  
 Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
Bernáth Kornélia polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2016.(II.15.) határozata 
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésével való 

egyetértésről 
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1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az 
intézmény fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa. 
 
Határidő: 2016. március 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
3.)  Előterjesztés a Központi Óvoda 2016. évi költségvetésével való egyetértésre 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2016.(II.15.) határozata 
a Központi Óvoda 2016. évi költségvetésével való egyetértésről 

 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal egyetért a Központi Óvoda 2016. évi költségvetésével. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről 
Balassagyarmat Város Önkormányzatát tájékoztassa. 
 
Határidő: 2016. március 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
4.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 

1/2015. (II.25.)  rendeletének módosítására 
 Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
Bernáth Kornélia polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
4/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete 

Patvarc Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 
1/2015. (II.25.) rendeletének módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
5.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Önkormányzatok által 

fenntartott Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításával 
való egyetértésre 

 Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
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Bernáth Kornélia polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-
testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2016.(II.15.) határozata 
a Balassagyarmat Város, Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzatai által fenntartott 

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosításával való 
egyetértésről 

 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja Balassagyarmat Város, Ipolyszög és Patvarc Községek Önkormányzatai 
által közösen fenntartott Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének módosítását. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az 
intézmény fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa. 
 
Határidő: 2016. március 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
6.) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben 
bemutatásáról 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2016.(II.15.) határozata 
Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 
 

 
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testületet az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29/A. § -ban foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 
három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:  

 
Saját bevételek összege: 
2016         4 300 e Ft 
2017         3 050 e Ft                     
2018         3 050 e Ft 
2019         3 050 e Ft 
 
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
2016               ---   
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2017               --- 
2018               ---              
2019               ---                 
 
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:  2016. február 28. 

 
 
7.) Előterjesztés a Központi Óvoda házirendjének felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: A felülvizsgálatot az indokolta, hogy szabályozni volt szükséges 
azt a helyzetet, amikor iskolai szüntetek vagy egyéb okból (pl. hétvégi munkavégzés) a gyermekek 
száma az óvodában jelentősen lecsökken. A felülvizsgálat értelmében ebben az esetben a 
gyermekeket egy tagóvoda fogadja, így nincs szükség arra, hogy az alacsony létszám esetén 
minden tagóvoda nyitva tartson. A másik módosítás pedig azt a célt szolgálja, hogy a szünetben is 
biztosított legyen a rászoruló gyermekek számára az étkeztetés.  

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2016.(II.15.) határozata 

a Központi óvoda házirendjének felülvizsgálatáról 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta és a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja a Központi óvoda házirendjét. 

2. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2016. március 14. 
Felelős: intézményvezető 
 
8.) Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-
testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2016.(II.15.) határozata 

az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 
 

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az óvodába 
történő jelentkezés beíratásának ideje az alábbiak szerint kerüljön meghatározásra: 

2016. április 20-án (szerda) 8.00-18.00 óra,  
2016. április 21-én (csütörtök) 8.00-17.00 óra 
2016. április 22-én (péntek) 8.00-17.00 óra és 
2016. április 23-án (szombaton) csak a Központi Óvodában 8.00-12.00 
óra közötti időpontokban határozza meg. 

 
2) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy biztosítsa a Balassagyarmat, 

Ipolyszög, Patvarc közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező szülők (szülői felügyeletet gyakorlók) velük egy háztartásban élő gyermekei 
felvételét az óvodai csoportokba, azzal a megkötéssel, hogy a Patvarc községben működő 
egycsoportos tagóvoda védelmében a balassagyarmati óvodai feladat ellátási helyekre csak 
abban az esetben kerülhet sor e településről érkező gyermek felvételére, ha a községi 
tagóvoda férőhelyei megteltek, illetve ha az képviselő-testület ehhez hozzájárulását adta. Más 
településről érkező igények alapján óvodai férőhely biztosítására csak az érintett nevelési év 
vonatkozásában jóváhagyott önkormányzati költségvetési rendeletben foglaltak szerint lehet. 
 

 Határidő: értelemszerűen 
 Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 
 
3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a helyben szokásos módon tegye 

közzé és az érintett intézmény vezetőjét értesítse a döntésről.  
 
 Határidő: 2016. március 4. 
 Felelős: Medvácz Lajos polgármester 
 
4) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a rendelkezésére álló 

kommunikációs eszközökkel gondoskodjon az óvodába jelentkezés időpontjának 
nyilvánosságra hozataláról. 

 
 Határidő: 2016. március 4. 
 Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 
 
9.) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának 

jóváhagyására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 81§ (3) bekezdésének f) pontja alapján a jegyző köteles beszámolni a 
képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. Bár a tisztelt képviselő-testület működése során 
folyamatosan kapcsolatban van a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal munkájával, 
ugyanakkor vannak a Hivatal működésének olyan területei, melyről átfogó képet csak ezen 
beszámoló útján tudnak kapni. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2016.(II.15.) határozata 
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának jóváhagyásáról 

 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében 
foglalt tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 
beszámolóját. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 

10.) Előterjesztés kormányzati funkciók módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-
testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2016.(II.15.) határozata 
a Patvarc Község Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának  

módosításáról 
 
 

1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patvarc Község Önkormányzata 
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú mellékletét a határozat 
mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a módosítással kapcsolatos bejelentési 

kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé tegyen eleget. 
 

Határidő: 2016. március 1.  
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2016.(II.15.) határozata 
a Balassagyarmat, Patvarc, Ipolyszög Családsegítő, Gyermekjóléti és Étkeztetési 

Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
 

1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Patvarc, Ipolyszög 
Családsegítő, Gyermekjóléti és Étkeztetési Társulás társulási megállapodását az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
A társulási megállapodás 4. pontja helyébe a következő 4. pont lép: 
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„A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: 
Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül: 

- szociális étkeztetés  
 

A társult feladatok ellátásával összefüggő szervezeti, működési és egyéb kérdéseket a 
települések a Társulással külön megállapodás keretében rögzítik. 

 
A Balassagyarmat, Patvarc, Ipolyszög Családsegítő, Gyermekjóléti és Étkeztetési 
Társulás alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 
kormányzati funkció kód: 107051 – Szociális étkeztetés 
Főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 

 
2.) A Képviselő-testület a fenti módosításoknak megfelelően az egységes szerkezetű társulási 

megállapodást a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 

3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulási megállapodás módosításával 
kapcsolatos bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei 
Igazgatósága felé tegyen eleget. 

 

Határidő: 2016. március 1.   
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

11.) Előterjesztés Közbeszerzési szabályzat aktualizálása 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: A felsőbb szintű jogszabályi változások okán indokolttá vált a 
Szabályzat különböző pontjainak aktualizálása. Emellett egy korábbi jogintézmény pontosítása – 
dokumentáció helyett közbeszerzési dokumentum (melyért ellenérték nem kérhető) fogalma – 
szintén szükségessé tette az egyes részek módosítását. A Szabályzat tervezete az eljárások 
lefolytatására vonatkozóan, a korábbihoz hasonlóan változatlan tartalommal marad. 

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2016.(II.15.) határozata 

Patvarc Község Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról 
 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Patvarc Község Önkormányzata 
Közbeszerzési Szabályzatát a mellékelt tartalommal elfogadja. 
 

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

Határidő: 2016. március 1. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
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12.) Előterjesztés a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
Bernáth Kornélia polgármester: A 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése a 
képviselő-testület feladatává tette, hogy a polgármester előterjesztésére minden év február 28-ig 
jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. 

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2016.(II.15.) határozata 
a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyására 

 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bernáth Kornélia polgármester 2016. 
évi szabadságütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 

Ütemezés 
Kezdete Vége Munkanapok száma 

2016. 09.12 2016.09.16 5 
2016.09.26. 2016.09.30. 5 
2016.10.10. 2016.10.14. 5 
2016.10.24. 2016.10.28. 5 
2016.11.07. 2016.11.11. 5 
2016.11.21. 2016.11.25. 5 
2016.12.12. 2016.12.16. 5 
2016.12.19. 2016.12.22. 4 

   
   
   

Összesen: 39 nap 
 
2./ A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: dr Varga Andrea jegyző  
Határidő: 2016. február 28.   
 
 
13.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének 

elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-
testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2016.(II.15.) határozata 

Patvarc Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Önkormányzat 
2016. évi közbeszerzési terve nemleges. 

 
Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 

Napirend után 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Zerenczki Zoltánné 
(Patvarc, Babits u. 5.) szám alatti lakos kérelmet nyújtott be, melyben kérte, hogy az 
önkormányzat a háza előtt álló fenyőt vágja ki. 
A kérelmet nem abban a tekintetben nyújtotta be, hogy a jegyző engedélyezze a fakivágást, melyet 
ő saját költségen elvégez; hanem mint önkormányzati tulajdonban álló fa, azt kérte, hogy a 
tulajdonos önkormányzat gondoskodjon annak kivágásáról, mivel az állítása szerint 
balesetveszélyes. 
 
A kérelem alapján a polgármester javasolja a fa önkormányzati költségen való kivágását, mellyel a 
képviselő-testület tagjai határozathozatal nélkül, egyhangúan egyetértenek." 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


