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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 05. napján 

10.00 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. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 4 igen 
szavazattal elfogadott. 
 

N A P I R E N D:  
 
1.) Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős – Egészségpark Programban való részvétellel 

kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

2.) Előterjesztés a patvarci 017/6 hrsz-ú ingatlan hasznosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
3.) Előterjesztés az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás 2016. évi működésének 

finanszírozásáról 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
4.) Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 

fejlesztéseinek támogatására programban való részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

5.) Előterjesztés a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyásáról szóló 12/2016.(II.15.) 
határozat kiegészítésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 
Napirendek 
 
 
1.) Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős – Egészségpark Programban való részvétellel 

kapcsolatos döntések meghozatalára 
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 
42/2016. (VIII.05.) határozata 

a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 
részvételre irányuló pályázat benyújtásáról 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre irányuló pályázati 
felhívásra pályázat kerüljön benyújtásra. 

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 
 

2.) Előterjesztés a patvarci 017/6 hrsz-ú ingatlan hasznosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: A Magyar Telekom Nyrt megkereste Patvarc Község 
Önkormányzatát telefontorony felállítása céljából. Tárgyalások eredményeként az önkormányzati 
tulajdonban álló, Patvarc, külterület 017/6 hrsz-ú ingatlanból 150 m2 területű részt adna bérbe a 
Magyar Telekom Nyrt. Számára az önkormányzat. A szolgáltató ezen a területen kíván felépíteni 
egy telefontornyot. Tekintettel arra, hogy az érintett terület szántó besorolású, a Magyar Telekom 
Nyrt nyilatkozata szerint, amennyiben szükséges, a művelésből való kivonás költségeit ő állja. A 
Magyar Telekom Nyrt. képviselője részletesen ismertette a létesíteni kívánt állomásra vonatkozó 
műszaki paramétereket, továbbá az adótoronnyal kapcsolatban felmerülő esetleges egészségügyi 
kockázatokra vonatkozó, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ténylapjával is alátámasztott 
véleményt. A vélemény – az azt alátámasztó dokumentumokra hivatkozva – azt rögzíti, hogy „a 
jelenlegi ismeretek nem támasztják alá azokat az egészségi hatásokkal kapcsolatos félelmeket, 
amelyeket azon telefon adótornyok által kibocsátott rádiófrekvenciás terek expozíciójának 
tulajdonítanak, melyek 1999/519/EC ajánlás határértékeinek megfelelnek”.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

43/2016. (VIII.05.) határozata 
a patvarci 017/6. hrsz-ú ingatlan hasznosításáról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező, patvarci 017/6 

hrsz-ú  ingatlanból 150 m2-es részt bérbe ad a Magyar Telekom Nyrt.-nek, telefon adótorony 
létesítése céljából, évi 650.000 Ft bérleti díj összegért, mely összeg további szolgáltatók 
rátelepülése esetén szolgáltatónként 25%-kal emelkedik. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős:Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
 
3.) Előterjesztés az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás 2016. évi működésének 

finanszírozásáról 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
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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 

44/2016. (VIII.05.) határozata 
az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás 2016. évi működésének finanszírozásáról 

 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Ipoly-
Táj Területfejlesztési Társulásban 2016. évi II. félévére vonatkozóan a tagdíjfizetési 
kötelezettség legfeljebb 60,- Ft/lakos/félév mértékben visszaállításra kerüljön.  

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntésről az Ipoly-táj 
Területfejlesztési Társulást tájékoztassa. 

Felelős:  Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő:  2016. augusztus 15. 

 
4.) Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 

fejlesztéseinek támogatására programban való részvétellel kapcsolatos döntés 
meghozatalára 
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 

45/2016. (VIII.05.) határozata 
az adósságkonszolidációban nem részesült települési 

önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására programban való részvételre 
irányuló pályázat benyújtásáról 

3. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatására programban való részvételre irányuló pályázati felhívásra 
pályázat kerüljön benyújtásra. 

4. 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 
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5.) Előterjesztés a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyásáról szóló 
12/2016.(II.15.) határozat kiegészítésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

dr. Varga Andrea jegyző 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 

46/2016. (VIII.05.) határozata 
a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyásáról szóló 12/2016.(II.15.) határozat 

kiegészítéséről 
 
 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bernáth Kornélia polgármester 2016. 
évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról szóló, 12/2016.(II.15.) határozatát a polgármester 
korábbi kérelmének, illetőleg bejelentésének megfelelően az alábbiak szerint egészíti ki: 
 
A Képviselő-testület Bernáth Kornélia polgármester számára  
− 2016.02.23. napjától 2016.08.08. napjáig szülési szabadságot, 
− 2016.08.09. napjától gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot engedélyez. 
A fizetés nélküli szabadság a kérelmező által megjelölt időpontban, 2016.08.23. napján szűnik 
meg, 2016.08.24-től munkába lép. 
 
A határozat éves rendes szabadság ütemezésének jóváhagyására vonatkozó része változatlan 
tartalommal marad hatályban. 
 
2. A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: dr Varga Andrea jegyző  
Határidő: 2016. augusztus 31.   

 
Napirendek után: 
 
dr Varga Andrea jegyző tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a Nógrád Megyei 
Kormányhivataltól kapott levélről. (Jegyzőkönyv mellékletét képzi.) 
 
Bernáth Kornélia polgármester: A Rendezési terv felülvizsgálata érdekében árajánlatok kerülnek 
bekérésre. 
 
 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


