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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusztus 25. napján 

16.00 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 az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról 10/2001.(V.29.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
2.) Előterjesztés a Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás 

megszüntetésére és a megszüntető megállapodás jóváhagyására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
3.) Előterjesztés a 45/2016. (VIII.05.) határozat kiegészítéséről 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
4.) Előterjesztés a patvarci székhelyű Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak 

megválasztására (zárt ülés) 
Előterjesztő: dr. Varga Andrea jegyző 

 
 
Napirendek 
 
 
1.) Előterjesztés az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról 10/2001.(V.29.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy nem 
volt igény a rendeletben szabályozott támogatásra, ezért javaslom rendelet hatályon kívül 
helyezését. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
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10/2016. (VIII.29.) önkormányzati rendelete 
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az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 10/2001.(V.29.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
2.) Előterjesztés a Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás 

megszüntetésére és a megszüntető megállapodás jóváhagyására 
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 

47/2016. (VIII.25.) határozata 
a Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás megszüntetéséről,  

 a megszüntető megállapodás jóváhagyásáról 

 
1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Duna-Ipoly 

Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás (székhely: 2628 Szob, Szent Imre u. 12. 
szám) megszüntetését a határozat mellékletét képező megállapodásban foglalt feltételekkel 
elfogadja, azzal egyetért.  

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megszüntetésről szóló, mellékletnek 
megfelelő tartalmú megállapodás aláírására. 

3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

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

 
3.) Előterjesztés a 45/2016. (VIII.05.) határozat kiegészítéséről 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: A képviselő-testület a 45/2016. (VIII.05.) határozatával döntött 
pályáztat benyújtásáról. a pályázat költségeinek alátámasztására a Faluközpont régi épületének 
tetőcseréjére vonatkozóan kivitelezői árajánlatot kértünk be. Az árajánlat ugyanakkor 69.913,- Ft-
tal magasabb összeget tartalmaz, mint a Patvarc község esetében maximálisan igénylehető 
10.000.000,- Ft támogatás. Így a pályázati előírásoknak megfelelően a támogatást meghaladó 
költségek saját forrásból történő biztosításáról képviselő-testületi határozatot szükséges hozni. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
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48/2016. (VIII.25) határozata 

a 45/2016. (VIII.05.) határozat kiegészítéséről 
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1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságkonszolidációban nem 
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására programban való 
részvételre irányuló pályázat benyújtásáról szóló 45/2016. (VIII.05.) határozatát az alábbi 
ponttal egészíti ki: 

A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához az igényelt támogatáson felül szükséges 
69.913,- Ft költség finanszírozását önerőként saját költségvetésének terhére biztosítja. 

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

Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 

A 4. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 8/A. 
számú jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


