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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 22. napján 

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

Berkes Andor képviselők 
 
HIVATALBÓL JELEN VAN: dr. Varga Andrea jegyző 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
Mega György osztályvezető 
Gáspárné Jakab Eszter főelőadó 

 
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 Önkormányzata 2017. évi költségvetésére 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
2.) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésével 

való egyetértésre 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
3.) Előterjesztés a Központi Óvoda 2017. évi költségvetésével való egyetértésre 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
4.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. 

(II.17) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
5.) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
6.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló  

9/2013.(V.30.) rendelet módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
7.) Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
8.) Előterjesztés a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
9.) Előterjesztés Patvarc Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására szóló pályázat 
kiírására 
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Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

10.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a 
közbiztonság helyzetérőlszóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 
Napirendek  
 
1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésére 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 

Bernáth Kornélia polgármester köszöntiGáspárné Jakab Eszter főelőadót. Megkérdezi kíván-e 
szóbeli kiegészítést fűzni az anyaghoz? 
 
Gáspárné Jakab Eszter főelőadó: Köszönöm nem, de ha van kérdés, szívesen válaszolok. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 4 igenszavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete 
Patvarc Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
2.) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 

költségvetésével való egyetértésre 
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 
10/2017. (II.22.) határozata 

a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésével való 
egyetértésről 

 
 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését. 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az 
intézmény fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa. 

 
Határidő: 2017. március 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
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3.) Előterjesztés a Központi Óvoda 2017. évi költségvetésével való egyetértésre 

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 

11/2017. (II.22.) határozata 
a Központi Óvoda 2017. évi költségvetésével való egyetértésről 

 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal egyetért a Központi Óvoda 2017. évi költségvetésével. 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről 
Balassagyarmat Város Önkormányzatát tájékoztassa. 

 
Határidő: 2017. március 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

4.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 
1/2016. (II.17) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester A költségvetés harmadik módosításának főbb okai a következők 
voltak: Az állami támogatás bevételi előirányzatainak rendezése, meghiúsult termőföld 
eladásÉMOP- pályázat kiegészítő támogatása (előző évi csapadékvíz elvezetés), önkormányzatok 
Rendkívüli támogatása előirányzat rendezése, földalapú támogatás belső átcsoportosítások 
végrehajtása, kormányzati funkciók közötti átrendezés, bevételi előirányzatok teljesítés adatokhoz 
való igazítása.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 

3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete 
Patvarc Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 

3/2016. (II.17.) rendeletének módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 
5.) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben 
bemutatásáról 
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 
12/2017. (II.22.) határozata 

az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 

 
 

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testületet az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29/A. § -ban foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 
három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:  

 
Saját bevételek összege: 
2017         5 200 e Ft 
2018         5 300 e Ft                     
2019         5 350 e Ft 
2020         5 400 e Ft 
 
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
2016               ---   
2017               --- 
2018               ---              
2019               ---                 
 
A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt követelménynek, 
amely szerint: 
„Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési 
kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja 
meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.” 
 
Felelős:  Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő:  2017. február 28 
 
6.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló  

9/2013.(V.30.) rendelet módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester köszönti Mega György osztályvezetőt. Megkérdezi kíván-e 
szóbeli kiegészítést fűzni az anyaghoz? 

 
Mega György osztályvezető: Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről 
szóló 9/2013.(V.30.) rendeletet felülvizsgálatuk és a jelenleg hatályos jogszabályozás alapján 
elvégeztük a szükséges pontosításokat, módosításokat és kiegészítéseket. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 4 igenszavazattal elfogadott. 
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási rendjéről szóló 

9/2013.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
7.) Előterjesztés az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározására 

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 
13/2017. (II.22.) határozata 

azóvodábatörténő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 
 
1. Patvarc Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2017/2018. 

nevelési évre vonatkozóan a feladat-ellátási megállapodás keretében működő Központi 
Óvodába a beiratkozásra az alábbi időpontokban kerüljön sor: 

 
2017. április 25. (kedd) 8.00 – 17.00 

2017. április 26. (szerda) 8.00 – 18.00 
2017. április 27. (csütörtök) 8.00 – 17.00 

 
2.A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy biztosítsa a Balassagyarmat, 
Ipolyszög és Patvarc közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező szülők (szülői felügyeletet gyakorlók) velük egy háztartásban élő gyermekei felvételét 
az óvodai csoportokba. Mindezt azzal a megkötéssel, hogy az Ipolyszög és Patvarc községeken 
működő egycsoportos tagóvodák védelmében a balassagyarmati óvodai feladatellátási helyeken 
csak abban az esetben kerülhet sor e két településről érkező gyermekek felvételére, ha a községi 
tagóvodák férőhelyei megteltek, illetve ha az érintett települések Képviselő-testületei ehhez 
hozzájárulásukat adták. Más településekről érkező igények alapján óvodai férőhely biztosítására 
csak az érintett nevelési év vonatkozásában jóváhagyott önkormányzati költségvetési rendeletben 
foglaltak szerint lehetséges. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a helyben szokásos módon tegye 

közzé és az érintett köznevelési intézmény vezetőjét tájékoztassa a döntésről. 
 
Határidő: 2017. március 6. 
Felelős:dr. Varga Andrea jegyző 
 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a 
rendelkezésükre álló kommunikációs eszközökkel gondoskodjanak az óvodai beiratkozás 
időpontjának, a jelentkezési eljárás folyamatának és feltételeinek nyilvánosságra hozataláról. 

 
Határidő: 2017. március 24. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester, Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 
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8.) Előterjesztés a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

dr. Varga Andrea jegyző ismerteti röviden az előterjesztést. 
 
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 a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő- testület egyhangú 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
14/2017. (II.22.) határozata 

a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyásáról 
 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bernáth Kornélia polgármester 2017. 
évi szabadságütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Kezdete Vége Munkanapok száma 
2017. 02. 06. 2017. 02. 10. 5 
2017. 03. 13. 2017. 03. 17. 5 
2017. 04. 03. 2017. 04. 07. 5 
2017. 04. 24. 2017. 04. 28. 5 
2017. 05. 15. 2017. 05. 19. 5 
2017. 06. 05. 2017. 06. 09. 5 
2017. 07. 10. 2017. 07. 14. 5 
2017. 07. 24. 2017. 07. 28. 5 
2017. 08. 14. 2017. 08. 18. 5 
2017. 09. 04. 2017. 09. 08. 5 
2017. 10. 23. 2017. 10. 27. 5 
2017. 11. 06. 2017. 11. 10. 5 
2017. 12. 04. 2017. 12. 08. 5 
2017. 12. 18. 2017. 12. 22. 5 
2017. 12. 28. 2017. 12. 29. 2 

 

Összesen: 72 nap 
 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
9.) Előterjesztés Patvarc Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására 
szóló pályázat kiírására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Patvarcon a DMRV Dunamenti Regionális Vízmű Zrt. 
végezte, azonban 2014-ben levélben jelezte az önkormányzat részére, hogy a szerződés lejártát 
követően nem áll szándékában a feladatot ellátni. A továbbiakban a befogadói szennyvíztisztító 
telep üzemeltetését és a feladathoz kapcsolódva a leürített szippantott szennyvizek átvételét és 
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megtisztítását kívánja csak biztosítani. Patvarc Község Önkormányzata a közszolgáltatás ellátására 
több alkalommal írt ki pályázatot, azonban a Képviselő-testület minden esetben kénytelen volt azt 
eredménytelenné nyilvánítani. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság FKI-KHO: 478-
4/2016. számú határozatával Patvarc településen a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására a KOMMUNÁL-SZOL Kft-t jelölte ki közérdekű 
szolgáltatóvá 2016. április 01. napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 
2017. március 31. napjáig. Fentiekből következik, hogy önkormányzatunknak a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes 
szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet alapján újabb pályázatot kell kiírnia a 
tevékenység ellátása érdekében. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
15/2017. (II.22.) határozata 

a Patvarc Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására szóló pályázat kiírásáról 

 
 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal pályázatot ír ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére, 2017. április 01. napjától 
számított egy éves, határozott időtartamra.  
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős:Bernáth Kornélia polgármester 
dr. Varga Andrea jegyző 

 
10.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a 

közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester a rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a 
rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének 
a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 
azzal kapcsolatos feladatokról. Balassagyarmat Város Rendőrkapitánya - eleget téve jogszabályi 
kötelezettségének – megküldte 2016. évi beszámolóját. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
16/2017. (II.22.) határozata 

a Balassagyarmati Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság helyzetéről 
szóló beszámoló elfogadásáról 
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1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 
Rendőrkapitányának a város közbiztonsága helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedéseiről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kapitányságvezetőt tájékoztassa. 
 

Határidő: 2017. március 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 

 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 
 


