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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11. számú 

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

16.30 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 egyhangú 4 
igen szavazattal elfogadott. 
 

N A P I R E N D:  
 
1.) Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 7/2016. (IV.29) 

önkormányzati rendelet módosítására  
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
2.) Előterjesztés a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2015-2016 évi 

beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
3.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési 

szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 2017. évi 
belső ellenőrzési tervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
4.) Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 4/2015. (IV.01.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
5.) Előterjesztés az egészségügyi alapellátás körébe tartozó gyermek és felnőtt központi orvosi 

ügyelet ellátására vonatkozó szerződés módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
6.) Előterjesztés az őrhalmi 0127/7., 0127/8., és 0127/11. hrsz-ú ingatlanra kötött 

haszonbérleti szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
7.) Előterjesztés Patvarc község belterületi útjainak 2016-2017. évi téli síkosságmentesítéséről 

szóló vállalkozási szerződés megkötésére    
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
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Napirendek 
 
1.) Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 7/2016. 

(IV.29) önkormányzati rendelet 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 rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
13/2016. (X.27.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 
7/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
2.) Előterjesztés a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2015-

2016 évi beszámolójának elfogadására 
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 
59/2016. (X.25.) határozata 

a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2015 – 2016 évi 
beszámolójának elfogadásáról 

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal 
elfogadja a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2015 – 2016 évi 
beszámolóját. 
 
 
3.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó 

költségvetési szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó 
önkormányzatok 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester: A Belső ellenőr tevékenységét a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 
Belsőellenőrzési kézikönyv alapján végzi. A kézikönyv két évente felülvizsgálatra kerül. Győriné 
Új Mária belső ellenőr a kézikönyv felülvizsgálatát elvégezte és a felülvizsgált tartalommal a 
kézikönyv jóváhagyásra került. 
 
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 

60/2016. (X.25.) határozata 
Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a 

Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 
2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 
 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal 
és a hozzá tartozó önkormányzatok 2017. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
4.) Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 4/2015. (IV.01.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester: A Rendelet 25.§-a került módosításra, a díjmeghatározás tételes 
felsorolásával.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
14/2016. (X.27.) önkormányzati rendelete 

a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 4/2015.(IV.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 
5.) Előterjesztés az egészségügyi alapellátás körébe tartozó gyermek és felnőtt 

központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szerződés módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester: A Régió Ügyelet Nonprofit Kft jelezte, hogy a cég jogutódlással 
megszűnt beolvadt az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Kft-be. Ennek átvezetése szükséges a szerződésen, egyebekben a szerződés változatlan 
tartalommal hatályban marad. 
 
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 
61/2016. (X.25.) határozata 

az egészségügyi alapellátás körébe tartozó gyermek és felnőtt központi orvosi ügyelet 
ellátása vonatkozó szerződés módosításáról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás körébe 

tartozó gyermek és felnőtt központi orvosi ügyelet ellátása tárgyában megkötött szerződés 
módosításához hozzájárul az alábbiak szerint: 
A szerződő fél – jogutódlás következtében az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 
 

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

 
Határidő: 2016. november 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
6.) Előterjesztés az őrhalmi 0127/7., 0127/8., és 0127/11. hrsz-ú ingatlanra kötött 

haszonbérleti szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester: Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

haszonbérbe adta Uram Pálnak az őrhalmi 0127/7. hrsz-ú, 0127/8. hrsz-ú és 0127/11. hrsz-ú 

területeket. A haszonbérlő földalapú támogatás iránti kérelme az érintett ingatlanok tekintetében 
elutasításra került, így a szerződés értelmében 5,- Ft/m2/év mértékű haszonbérleti díjat kell 
megfizetnie. Uram Pál bejelentette, hogy ezen díjtételt túl magasnak tarja, ezért a szerződéses 
jogviszonyt a továbbiakban nem, kívánja fenntartani. A határozott időtartamra szóló szerződések 
közös megegyezéssel történő megszüntetésére lehetőség van, így javaslom a szerződések 
megszüntetését. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
62/2016. (X.25.) határozata 

haszonbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 
 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő–testülete egyetért azzal, hogy az őrhalmi 
0127/7. hrsz-ú, 0127/8. hrsz-ú és 0127/11. hrsz-ú ingatlanokra Uram Pál 2668 Patvarc, Krudi 
Gyula utca 10. szám alatti lakossal 2015. április 1. napjától 2020. március 31. napjáig terjedő 
időszakra kötött haszonbérleti szerződések közös megegyezéssel, 2016. december 31. napjával 
megszüntetésre kerüljenek.   
 
2./ A Képviselő–testületet az 1. pontban megjelölt szerződések alapján fizetendő haszonbérleti 
díj részletekben történő teljesítésére 2016. március 31. napjáig biztosít határidőt a haszonbérlő 
részére. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert szerződés megszüntetéséről szóló okirat 
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő : 2016 december 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
7.) Előterjesztés Patvarc község belterületi útjainak 2016-2017. évi téli síkosság 

mentesítéséről szóló vállalkozási szerződés megkötésére    
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 
63/2016. (X.25.) határozata 

Patvarc község belterületi útjainak 2016-2017. évi téli síkosság mentesítés érdekében 
szerződés megkötéséről    

 

1. Patvarc Község Képviselő-testülete Patvarc község belterületi útjainak 2016-2017. évi téli 
síkosság mentesítésére vonatkozóan felhatalmazza a polgármestert, Horváth János 
őstermelővel a szükséges megállapodások aláírására. 

 
2. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

2017. évi költségvetésbe kerüljön beépítésre 500 eFt keretösszeg a téli síkosság mentesítés 
biztosítására. 

 
Határidő : 2016. november 20. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


