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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 27. napján 

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

Berkes Andor képviselő 
 
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 jelenés megnyitja azt. 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 

dr. Varga Andrea jegyző: Javaslom „Előterjesztés méltatlanságra vonatkozó döntés 
meghozatalára” (zárt ülés) című napirendi pont levételét, mivel Szandai Attila dokumentumokkal 
igazolta, hogy a tartozása rendezésre került.  
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Kormányrendelet 49. § (3a) bekezdésben a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési 
jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési 
jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően-, a 
zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg kerül elfogadásra, ezért javaslom „Előterjesztés 
Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2015. évi 
összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadására”című napirendi pont levételét. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a napirendi pontok levételét, melyet a Képviselő- testület 4 
igen szavazattal elfogadott. 
 

Bernáth Kornélia polgármester a „Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek 
megállapítására 8. napirendként tárgyalják meg, melyet a Képviselő- testület 4 igen szavazattal 
elfogadott. 
 
A napirendre vonatkozóan javasolja továbbá a „Előterjeszt és Patvarc Község Önkormányzata és 
Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XII.17.) önkormányzati 
rendelet módosítására” című napirendi pontot felvételét 9. napirendként tárgyalják meg, melyet a 
Képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 
A napirendre vonatkozóan javasolja továbbá a „Előterjesztés vadászati jog gyakorlására 
vonatkozó képviseletre” című napirendi pontot felvételét 10. napirendként tárgyalják meg, melyet 
a Képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítássokkal együtt, melyet a 
Képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
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N A P I R E N D:  
 
1.) Előterjesztés a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége valamint a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóinak 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
2.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2015. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló megtárgyalására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
3.) Előterjesztés Patvarc 090 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adására 
 Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
4.) Előterjesztés a Palócország Egészségéért, Gazdagságáért, Okosságáért Alapítvány 

pályázatának támogatására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
5.) Előterjesztés a VP-6-7.4.1.1-16 pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára 
 Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
6.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkezési, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Társulás megszüntető okiratának jóváhagyására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
7.) Előterjesztés Ludányhalászi Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet 

alapítványának támogatásának visszavonására 
 Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
8.) Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapítására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
9.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 13/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
10.) Előterjesztés vadászati jog gyakorlására vonatkozó képviseletre 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 

Napirendek 
 
 
1.) Előterjesztés a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége valamint a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóinak 
jóváhagyására 
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 1. határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

21/2016.(IV.27.) határozata 
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 

Kirendeltsége 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

 
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2015. 
évi beszámolóját a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 
 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

22/2016.(IV.27.)határozata 
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2015. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2015. 
évi beszámolóját a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 
2.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalására 
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 
23/2016.(IV.27.)határozata 

a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft 2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló megtárgyalásáról 

1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmat Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját a mellékletben foglalt tartalommal megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja. 

2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
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Határidő: 2016. május 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia, polgármester 
 Bereczk Edit, ügyvezető 

3.)     Előterjesztés Patvarc 090 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adására 
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 
24/2016.(IV.27.) határozata 

a Patvarc 090 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról 
 

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

tulajdonát képező, Patvarc 090 hrsz-ú összesen 4 ha 6706 m2 alapterületű szántó művelési 
ágú ingatlant Tóth Katalin e.v (2668 Patvarc, Gyarmati u. 87., adószám: 65455779-1-32) 
részére használatba adja az alábbi feltételekkel: 

a) a használat időtartama 1 év, 2016. május hó 1. napjától kezdődően 2017. április hó 
30. napjáig, 

b) a terület használati díja 5.-Ft/m2/év, azaz: 233.530.-Ft. A bérleti díj megfizetése oly 
módon történik, hogy terület használatáért a használó a területet köteles gondozni, 
tisztántartani, szükség szerint gyom és parlagfű mentesítést elvégezni.  

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

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

e) szerződés megszűnése esetén a használó köteles a haszonbérleményt olyan állapotban 
visszaadni, hogy azon a művelési ágnak megfelelő, rendeltetésszerű gazdálkodás 
folytatható legyen. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Bernáth Kornélia  polgármester 
Határidő a szerződés megkötésére 2016. május 31. 
 
4.) Előterjesztés a Palócország Egészségéért, Gazdagságáért, Okosságáért Alapítvány 

pályázatának támogatására 
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 
25/2016.(IV.27.) határozata 

az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15 tárgyú pályázati 
kiírással kapcsolatos támogató nyilatkozatról  

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Palócország 

Egészségéért, Gazdagságáért, Okosságáért Alapítvány az Egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális fejlesztése TOP-4.1.1-15 tárgyú pályázati kiírásra benyújtandó pályázatát. 
 

2. A Képviselő-testület megerősíti, hogy a pályázat megvalósításához anyagi támogatást nem 
biztosít.  
 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 
 
5.) Előterjesztés a VP-6-7.4.1.1-16 pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára 
 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 
26/2016.(IV.27.)határozata 

a VP-6-7.4.1.1-16 - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztésére tárgyú pályázat benyújtásáról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a VP-6-7.4.1.1-

16 számú a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 
fejlesztésére tárgyú pályázati felhívásra maximum 24. 000. 000.- forint összegben, 85%-os 
támogatottsággal, pályázat kerüljön benyújtásra község közösségi ellátásaihoz kapcsolódó 
infrastrukturális beruházási és fejlesztési célok megvalósításához. A többfunkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése 2668 Patvarc, Gyarmati u 46-48., 43 hrsz-ú 
ingatlanon valósulna meg. 

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

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős:  Bernáth Kornélia– polgármester 

 
6.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkezési, Családsegítő és 

Gyermekjóléti Társulás megszüntető okiratának jóváhagyására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

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

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

27/2016.(IV.27.) határozata 
Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és Gyermekjóléti 

Társulás megszüntető okiratának elfogadásáról 

 
1.Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak 
szerint elfogadja a Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc Étkeztetési, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Társulás megszüntető okiratát. 

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

Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 dr. Varga Andrea jegyző 
 
7.) Előterjesztés Ludányhalászi Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs 

Intézet alapítványának támogatásának visszavonására 
 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 
28/2016.(IV.27.) határozata 

Ludányhalászi Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet alapítványa 
támogatásának visszavonásáról 

 
1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. márciusi ülésén meghozott, 

az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet mellett működő Tegyünk 
Másokért Alapítvány támogatásáról szóló döntését visszavonja.  

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

megtételére. 

 
Határidő: 2016.április 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
8.) Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapítására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. 
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A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete 
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról  

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

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

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

29/2016.(IV.27.) határozata 
Az alapellátás biztosítása érdekében Balassagyarmat Város Önkormányzatával kötendő 

megállapodásról 

 
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Patvarc Község Önkormányzata Balassagyarmat 

Város Önkormányzatával az alapellátás biztosítása érdekében a határozat mellékletében 
szereplő tervezet szerinti tartalommal megállapodást kössön. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős:Bernáth Kornélia 
 
9.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 13/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
8/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

Patvarc Község Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 13/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

10.) Előterjesztés vadászati jog gyakorlására vonatkozó képviseletre 
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. 
 
Forgács Ákos alpolgármester bejelenti, személyes érintettség okán a döntéshozatalban nem vesz 
részt. 



 8 

 
Képviselő-testület ezt 3 igen szavazattal, határozathozatal nélkül jóváhagyta. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott, Forgács Ákos nem vett részt a 
szavazásban. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
30/2016.(IV.27.) határozata 

vadászati jog gyakorlására vonatkozó képviseletről 

 
1.) Patvarc Község Önkormányzata megbízza Forgács Ákos alpolgármestert, (szül.: 

Balassagyarmat, 1956. 04.29., an.: Duló Anna) hogy a 2.) pontban szereplő önkormányzati 
földterületekhez kötődő vadászati jog gyakorlása ügyében eljárjon az alábbi feltételek 
mellett: 

 
- megbiztatása legfeljebb az alpolgármesteri tisztégének ellátásáig tart. 
- tevékenységéről félévente köteles beszámolni a képviselő-testület felé. 
- feladatát Patvarc Község Önkormányzata valamint a település érdekeit szem előtt tartva 

köteles ellátni. 
- a meghatalmazás indokolás nélkül bármikor visszavonható. 

 
 

2.) földterületek  
 
Patvarc 089/1 szántó 0,4607 rendelkezési jogcím tulajdonjog 
Patvarc 089/2 kivett 0,2236 rendelkezési jogcím tulajdonjog 
Patvarc 090 szántó 4,6706 rendelkezési jogcím tulajdonjog 
Patvarc 098/1 legelő 0,0798 rendelkezési jogcím tulajdonjog 
Patvarc 0100/16 kivett 0,3997 rendelkezési jogcím tulajdonjog 
Őrhalom 0127/7 legelő 1,6802 rendelkezési jogcím tulajdonjog 
Őrhalom 0127/8 legelő 0,7375 rendelkezési jogcím tulajdonjog 
Őrhalom 0127/9 legelő 0,2376 rendelkezési jogcím tulajdonjog 
Őrhalom 0127/11 legelő 8,7399 rendelkezési jogcím tulajdonjog 
 
 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a meghatalmazás aláírására. 
 
Határidő: 2016. május 05. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 

 

A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

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


