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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 23. napján 

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 Patvarc község polgármestere tiszteletdíjának és költségtérítésének 

megállapítására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
2.) Előterjesztés Patvarc község társadalmi megbízatású alpolgármestere tiszteletdíjának és 

költségtérítésének megállapítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

3.) Előterjesztés a patvarci 024/15 hrsz. hrsz-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződéstől való 
elállásra 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

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

 
4 b.) Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolódó döntések meghozataláról 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
5.) Előterjesztés pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
6.) Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 24/2013.(XII.04.) önkormányzati rendelet 

módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Napirendek  
 
1.) Előterjesztés Patvarc község polgármestere tiszteletdíjának és költségtérítésének 

megállapítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

dr. Varga Andrea jegyző  ismerteti röviden az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület 
tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
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BERNÁTH KORNÉLIA POLGÁRMESTER: bejelenti személyes érintettségét. 
A képviselő –testület 3 nem, 1 tartózkodással Bernáth Kornélia polgármestert a szavazásból nem 
zárják ki. 
 
Képviselő-testület további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1 számú határozati 
javaslatot, melyet a képviselő- testület egyhangú 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2017. (I.23.) határozata 

Bernáth Kornélia polgármester illetményének megállapításáról 
 

1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) és a (4) bekezdés b) pontja 
alapján Bernáth Kornélia polgármester illetményét 2017. január hó 1. napjától az alábbiak szerint 
állapítja meg: 

 

 Alapilletmény bruttó 398.900.-Ft/hó 
 Nyelvi pótlék bruttó 5.798.-Ft/hó 
 Kerekítés 2.-Ft/hó 

 Összesen: 404.700.-Ft/hó 

 

2./ A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző 
 
Képviselő-testület további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati 
javaslatot, melyet a képviselő- testület egyhangú 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2017. (I.23.) határozata 
Bernáth Kornélia polgármester költségtérítésének megállapításáról 

 

1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján Bernáth 
Kornélia polgármester költségtérítését 2017. január hó 1. napjától bruttó 59.800.-Ft/hó 
összegben állapítja meg. 
 

2./ A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző 
 
2.) Előterjesztés Patvarc község társadalmi megbízatású alpolgármestere 

tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására 
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. 
 
FORGÁCS ÁKOS ALPOLGÁRMESTER: bejelenti személyes érintettségét. 
A képviselő –testület 3 nem, 1 tartózkodással Forgács Ákos alpolgármestert a szavazásból nem 
zárják ki. 
 
Képviselő-testület további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő- testület egyhangú 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2017. (I.23.) határozata 
Forgács Ákos alpolgármester illetményének és költségtérítésének  

megállapításáról 
 

1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján felülvizsgálta 
Forgács Ákos alpolgármester tiszteltdíjának és költségtérítésének megállapítását és Forgács Ákos 
írásban benyújtott kérelmére részére a tiszteletdíj és a költségtérítés megállapítását mellőzi 
 

2./ A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző 
 
3.) Előterjesztés a patvarci 024/15 hrsz. hrsz-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződéstől 

való elállásra 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

Bernáth Kornélia polgármester: Patvarc Község Önkormányzata 2016. szeptember 26. tartott 
Képviselő-testületi ülésen a vevő haladékot kért - patvarci 024/15 hrsz-földterület 
megfizetésére,így az önkormányzat nem állt el az értékesítésétől. 2016.12.31-ig kapott haladékot. 
Azonban,ezen kötelezettségének a mai napig nem tett eleget. 
 
FORGÁCS ÁKOS ALPOLGÁRMESTER: bejelenti személyes érintettségét. 
A képviselő –testület 3 nem, 1 tartózkodással Forgács Ákos alpolgármestert a szavazásból nem 
zárják ki. 
 
Képviselő-testület további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő- testület egyhangú 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2017. (I.23.) határozata 
a patvarci 024/15 hrsz. hrsz-ú ingatlanra kötött adásvételi  

szerződéstől való elállásról 
 

1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő–testülete eláll a patvarci 024/15 hrsz-ú 
ingatlanra Forgács Ákos 2668 Patvarc, Gyarmati utca 68. szám alatti lakossal Balassagyarmaton, 
2016.évi január hó 19. napján kötött adásvételi szerződéstől a vevő súlyos szerződésszegése, a 
vételár meg nem fizetése miatt. 
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2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az elállás bejelentésére és a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő : 2017 január 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
4 a.) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának 

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 
5/2017. (I.23.) határozata 

Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának  
jóváhagyásáról 

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

 
4 b.) Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolódó döntések 

meghozataláról 
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 

6/2017. (I.23.) határozata 
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal átszervezésére vonatkozó tájékoztató 

elfogadásáról 

 
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztésben 
foglalt tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal átszervezésére 
vonatkozó tájékoztatót. 

Határidő: folyamatos 
Felelős:dr. Varga Andrea, jegyző 
 
5.) Előterjesztés pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 

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 

7/2017. (I.23.) határozata 
az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – 

kedvezményezett térségek című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések 
meghozataláról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 

EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett 
térségek című felhívás keretében az igényelhető maximális támogatási összeggel, 100%-os 
támogatási intenzitás mellett. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges 

szerződések, partnerségi megállapodások megkötésére és felkéri a pályázat benyújtásához 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
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 

8/2017. (I.23.) határozata 
az EFOP-3.9.2- 16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –

kedvezményezett térségek című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések 
meghozataláról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az 

EFOP-3.9.2- 16 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett 
térségek című felhívás keretében az igényelhető maximális támogatási összeggel, 100%-os 
támogatási intenzitás mellett. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges 
szerződések, partnerségi megállapodások megkötésére és felkéri a pályázat benyújtásához 
szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: pályázati kiírás szerint 
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 
9/2017. (I.23.) határozata 

a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 
országos kiterjesztéséhez című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések 

meghozataláról 
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1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztése érdekében pályázat kerüljön 
benyújtásra a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című felhívás keretében az igényelhető maximális 
támogatási összeggel, 100%-os támogatási intenzitás mellett. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges 
szerződések, partnerségi megállapodások megkötésére és felkéri a pályázat benyújtásához 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 
 
6.) Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 24/2013.(XII.04.) 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 igenszavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
1/2017. (I.25.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló 
24/2013.(XII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 

Napirendek után 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy Szandai Attila képviselő 
kikerült a köztartozásmentes adatbázisból. A képviselő úr, azonban rövid időn belül a fennálló 
tartozását a NAV tájékoztatása szerint megfizette, így az eljárás lefolytatására okot adó körülmény 
megszűnt.  
 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 
 


