
 - 1 -

Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember hó 15. 
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. 
 
Kiegészítés, módosítás hiányában szavazásra bocsátja az ülés napirendjét, melyet a testület 4 igen 
szavazattal elfogadott.  
 

N A P I R E N D:  
 
1.) Előterjesztés a 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény 

benyújtására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

2.) Előterjesztés a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel és a Balassagyarmati 
Regionális Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2018-2032 évekre vonatkozó gördülő 
fejlesztési tervre 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
3.) Előterjesztés káresemény elbírálására 

Előterjesztő: Forgács Ákos alpolgármester 
 

4.) Előterjesztés a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 
kiírására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

5.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó 
munkatervének véleményezésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

6.) Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Napirendek 
 
1.) Előterjesztés a 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó igény 

benyújtására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
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Bernáth Kornélia polgármester: Az elmúlt évek gyakorlata alapján javaslom, hogy az idei évben 
is legyen benyújtva a pályázat.  

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

47/2017. (IX.15.) határozata 
a 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó 

 igény benyújtásáról 
 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország 2017. évi központi  
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény  3.sz. melléklet I.7. pont és a III.1. alapján 
támogatási igényt nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatásra, mely a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a 
feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál. 
  
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2017. szeptember 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia 

 
2.) Előterjesztés a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel és a 

Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2018-2032 évekre 
vonatkozó gördülő fejlesztési tervre 
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 1 határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

48/2017. (IX.15.) határozata 
a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel kapcsolatos, 2018-2032 évekre 

vonatkozó gördülő fejlesztési tervről 
  
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrádi Regionális 

Vízellátó Rendszernek a Patvarc Község Önkormányzatának tulajdonában álló részére, a 
gördülő fejlesztési tervről az alábbi döntést hozza:  
 
a) A Képviselő-testület megbízza a szolgáltatást végző DMRV Zrt-t, hogy Patvarc Község 

Önkormányzata képviseletében készítse el és nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz a 2018-2032. évekre vonatkozó beruházási terveket a vízellátási 
rendszerére vonatkozóan az alábbi feltételekkel:  
 

b) Az önkormányzat csak a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján őt megillető bérleti díj, 
illetőleg az esetleges pályázati források erejéig vállal kötelezettséget a közműves vízellátási 
rendszeren. A feladatok forrásának meghatározásánál figyelembe kell venni a szolgáltató 
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által elkészítendő felújítási és pótlási tervnél a bérleti díj terhére betervezett munkák 
forrásait. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban 
szükségessé váló egyéb intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: a DMRV Zrt értesítésére: 2017. szeptember 30. 

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

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

49/2017. (IX.15.) határozata 
a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2018-2032 évekre 

vonatkozó gördülő fejlesztési tervről 
  

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Regionális 
Szennyvízrendszernek a Patvarc Község Önkormányzatának tulajdonában álló részére 
vonatkozóan, a gördülő fejlesztési tervről az alábbi döntést hozza:  
 

a) A Képviselő-testület megbízza a szolgáltatást végző DMRV Zrt-t, hogy Patvarc Község 
Önkormányzata képviseletében készítse el és nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalhoz a 2018-2032. évekre vonatkozó beruházási terveket a 
szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerére vonatkozóan az alábbi feltételekkel:  
 

b) A közműves szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerének beruházási tervét illetően csak az 
esetleges pályázati források erejéig tud az önkormányzat kötelezettséget vállalni. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban 
szükségessé váló egyéb intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: a DMRV Zrt értesítésére: 2017. szeptember 29. 

 
 

3.) Előterjesztés káresemény elbírálásáról 
Előterjesztő: Forgács Ákos alpolgármester 
 

BERNÁTH KORNÉLIA POLGÁRMESTER: bejelenti személyes érintettségét. 
A képviselő –testület 3 nem, 1 tartózkodással Bernáth Kornélia polgármestert a szavazásból nem 
zárják ki. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: A szóban forgó ügyet ismeri a Képviselő-testület . A lopás során a 
pénztárból előlegként felvett 132.000.- Ft  is eltűnt. Az teljesen szabályos, hogy polgármester 
asszony felvett a pénztárból előleget, és az nála volt. Az elkövetőt elfogták, de egyelőre nem úgy 
tűnik, hogy az eltulajdonított összeg visszaadásra kerül. Így kezelnünk kell azt a helyzetet, hogy a 
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pénztárban hiány keletkezett. Két dolgot kell megvizsgálni, az egyik az, hogy a polgármester ilyen 
tekintetben munkavállalónak minősül az önkormányzat tekintetében, még ha speciálisan is. Ugyan 
olyan az eset mintha egy cégnél egy munkavállaló valamilyen kárt okoz, a felelősség nem áll fenn, 
ha ő bizonyítani tudja, hogy elháríthatatlan ok idézte elő. A másik, amit vizsgálni kell, hogy a 
pénztárban ettől még hiány marad. Ezt úgy tudjuk kiegyenlíteni, hogy a Képviselő-testület a kár 
összegének önkormányzati költségvetés terhére történő elszámolásáról dönt. Így mind 
munkajogilag, mint pénzügyi vonatkozásban rendeződik az ügy. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Én mindenképpen szerettem volna, ha születik döntés ebben az 
ügyben, hogy rendezni tudjuk. Engem nagyon bánt, ami történt, rosszul érint emberileg is.  
 
Forgács Ákos alpolgármester: Erről nem tehet polgármester asszony, önhibáján kívül történt a 
lopás. Egyértelműen a költségvetés terhére legyen kiegyenlítve a hiányzó összeg. 
 
Szandai Attila: Én is javaslom, hogy a költségvetés terhére legyen elszámolva. 
 
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 

50/2017. (IX.15.) határozata 
káresemény elbírálásáról 

 
1. A Képviselő-testület – figyelemmel a polgármester által tett írásbeli bejelentésre és 

rendőrségi feljelentésre is – a 2017. június 20. napján történt lopási cselekményből 
származó káreseményt elbírálta. A Képviselő-testület rögzíti, hogy a bűncselekmény 
érintette a polgármesternél jogszerűen található önkormányzati pénztárból származó 
előlegből 132.000 Ft összeget is. 
 

2. A Képviselő-testület megállapította, hogy a káresemény bekövetkezését a polgármester 
részéről elháríthatatlan ok idézte elő. A Képviselő-testület a káresemény önkormányzati 
kárként ismeri el. 
 

3. A Képviselő-testület rögzíti, hogy az Mt. 180 § (2) bekezdése alapján a polgármester 
mentesül a kártérítési felelősség alól, így a képviselő-testület az el nem számolt előleg 
visszafizetésétől eltekint. 
 

4. A Képviselő-testület a kár összegének önkormányzati költségvetés terhére történő 
elszámolásáról dönt. 

 
 

4.) Előterjesztés a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
pályázat kiírására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Az elmúlt években már foglalkozott az önkormányzat a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal. A Képviselő-testület előző évi 
döntéseivel megegyező összegű, 1.000.- és 5.000 forint közötti összegű támogatást nyújtott az 
ösztöndíj keretében a szociálisan rászoruló, felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók 
részére. 
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Szandai Attila: Ez egy remek lehetőség, hogy tudjuk támogatni a gyerekeket.  

 
Bernáth Kornélia polgármester: A pályázat helyben szokásos módón meghirdetésre kerül. A 
határozati javaslat c.) pontját kérem kiegészíteni 300.000.- Ft-tal. 

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

51/2017. (IX.15.) határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról 

 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

a. csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási 
tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 
2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, 

 
b. az ösztöndíj odaítélésére – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő együttműködésében - 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott általános pályázati feltételek 
figyelembe vételével - pályázatot ír ki, 

 
c. a fenti célra az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül 

300.000.- Ft-ot biztosít.   
 
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2017. október 2. (a pályázathoz való csatlakozás) 
               2017. december 11. (a pályázat elbírálása) 
Felelős:   dr. Varga Andrea jegyző 

 
 

5.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó 
munkatervének véleményezésére 
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 

52/2017. (IX.15.) határozata 
a Központi Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

 véleményezéséről 
 

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő 
Központi Óvoda 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervét a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal megismerte és az abban foglaltakkal egyetért. 
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2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.  

 
Határidő: 2017. október 5. 
Felelős: dr. Varga Andrea 

 
 

6.) Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. 
(II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester A hatályos önkormányzati rendelet módosításának 
szükségességére a Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya hívta fel a figyelmet a 
Család- és Gyermekjóléti Központnál lefolytatott hatósági ellenőrzés során. A rendeletben 
„Családsegítő Szolgálat” szövegrész helyébe a „Család- és Gyermekjóléti Szolgálat” szövegrész 
lép.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

13/2017. (IX.18.) önkormányzati rendelete 
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
      polgármester             jegyző 


