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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 27. 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 pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
2.) Előterjesztés a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeiről és eljárási rendjéről 

szóló 8/2001.(IV.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
3.) Előterjesztés a helyi címer alapításáról és használatának rendjéről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
4.) Előterjesztés a patvarci ingatlanok gyommentesítésével kapcsolatos szerződés megkötésére 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
Napirendek 
 
1.) Előterjesztés pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 

Bernáth Kornélia polgármester röviden ismerteti 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 

27/2017. (IV.27.) határozata 
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú  

pályázat benyújtásáról 
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1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati felhívásra az 1.c) 
pályázati alcélt illetően, 14.991.069,- Ft támogatási összeg erejéig pályázat kerüljön 
benyújtásra az Akácos és az Iskola utcák felújítására vonatkozóan. 
 

2. A Képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén saját erőként biztosítja a fejlesztési 
költség 15%-át, azaz 2.645.482,- Ft-ot a 2017. évi költségvetése terhére. 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 

 
 
2.) Előterjesztés a helyi népszavazás és népi kezdeményezés feltételeiről és eljárási 

rendjéről szóló 8/2001.(IV.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester röviden ismerteti 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 

5/2017. (V.02.) önkormányzati rendelete 
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 
3.) Előterjesztés a helyi címer alapításáról és használatának rendjéről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester: Patvarc Község Önkormányzatának a község jelképeiről és azok 
használatának rendjéről mindeddig nem volt helyi rendelete. Kormány a címerek szakszerű és a 
címertani hagyományoknak megfelelő megalkotásának elősegítése érdekében Nemzeti Címer 
Bizottságot működtet, melynek véleményét az önkormányzati címer megalkotása vagy módosítása 
előtt ki kell kérni. Ennek megfelelően önkormányzatunk levélben megkereste a Nemzeti Címer 
Bizottságot, kérve a részletesen leírt címerről véleménye kialakítása és szükség szerint 
javaslatainak megfogalmazását. A Nemzeti Címer Bizottság álláspontja alapján tehát célszerű 
lehet a jelenleg használt címer átdolgozása. A képviselő-testület 2017. márciusi ülésén akként 
foglalt állást, hogy nem kíván az eddig használt címer megjelenésén változtatni. Az egyes 
településeknek fűződhet jogi érdeke jelképeinek és nevének használatához. Nem érdektelen, hogy 
a helységek nevét, a település címerét milyen célra, milyen tevékenység mellett kívánják használni. 
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Indokolt, hogy a település címerének, nevének használatához az önkormányzat hozzájárulása 
legyen szükséges.  
 
A rendelet megalkotásának a célja, hogy az önkormányzat tudta és beleegyezése nélkül jelképeit, 
valamint településnevet ne használhassák, valamint annak szabályozása, hogy a jogosultnak 
miként kell gyakorolnia hozzájárulását, illetve, hogy aki a település nevét, címerét alkalmazni 
kívánja, milyen módon kérheti a jogosult hozzájárulását. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
6/2017. (V.02.) önkormányzati rendelete 

a helyi címer alapításáról és használatának rendjéről 
 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
4.) Előterjesztés a patvarci ingatlanok gyommentesítésével kapcsolatos szerződés 

megkötésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester röviden ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-
testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 1 határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

28/2017. (IV.27.) határozata 
az őrhalmi 0127/7. hrsz-ú, ingatlan egy részének hasznosításáról 

  
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a kizárólagos tulajdonát képező, 
őrhalmi 0127/7. hrsz-ú, 1 ha 6802 m2 területű legelőből 1,4 ha nagyságú terület (a határozat 
mellékletét képező térképvázlaton megjelölve) tekintetében Uram Pál (szül.: Patvarc, 1942.07.24.; 
a.n.: Dóla Mária) 2668 Patvarc, Krúdy Gyula utca 10. szám alatti lakossal évi 2 Ft/m2 áron, 2017. 
október 31. napjáig haszonbérleti szerződést kíván kötni. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő : 2017 május 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2 határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

29/2017. (IV.27.) határozata 
az őrhalmi 0127/8 és 0127/11. hrsz-ú, valamint a patvarci 090 hrsz-ú ingatlanok gyom-és 

parlagfű mentesítéséről 
  

1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a kizárólagos tulajdonát képező, 
őrhalmi 0127/8 hrsz. alatt felvett, legelő művelési ágú, 7375 m2 területű, az őrhalmi 0127/11 hrsz. 
alatt felvett, legelőművelési ágú, 8 ha 7399 m2 területű, valamint a patvarci 090 hrsz-ú 4 ha 6706 
m2 területű ingatlan hasznosítására nem ír ki pályázatot. Az ingatlanok gyom-és parlagfű 
mentesítésével kapcsolatos feladatok ellátására Tóth Katalin (sz. Tóth Katalin; szül.: Salgótarján, 
1978.01.13., an.: Márton Katalin Ildikó) 2668 Patvarc, Gyarmati u. 87. szám alatti lakossal kíván 
szerződést kötni 2018. március 31-ig terjedő határozott időtartamra. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert szerződés megkötésére és a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő : 2017 május 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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

 
 


