
 - 1 -

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 2017. október hó 31. napján 
tartott üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Szandai Attila, Berkes Andor képviselők 
 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

Juhászné Gajzinger Ágnes pénzügyi 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 3 fő van jelen (Forgács Ákos 
alpolgármester igazoltan van távol.) és megnyitja azt. Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan 
van-e vélemény, javaslat. 
 
Kiegészítés, módosítás hiányában szavazásra bocsátja az ülés napirendjét, melyet a testület 3 igen 
szavazattal elfogadott.  

N A P I R E N D:  
 
1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 

2/2017. (II.24) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

2.) Előterjesztés együttműködési keretmegállapodás megkötésére   
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

3.) Előterjesztés a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk 
bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében 
megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése tárgyú pályázat 
benyújtására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

4.) Előterjesztés Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

5.) Előterjesztés önkormányzati utak karbantartására    
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

6.) Előterjesztés Faluközpont épület együttes környezetének térkövezésére    
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

7.) Előterjesztés elővásárlási jogról való lemondására    
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

8.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnésével kapcsolatos 
intézkedések megtételére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

9.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata kötelező közművelődési feladatairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
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10.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos 

csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő 
hozzájárulás mértékéről szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

11.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

12.) Tájékoztató 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
13.) 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 Patvarc Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 

2/2017. (II.24) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester köszönti Juhászné Gajzinger Ágnes pénzügyi osztályvezetőt. 
Megkérdezi kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az anyaghoz? 
 
Juhászné Gajzinger Ágnes pénzügyi osztályvezető: Köszönöm nem, de ha van kérdés, szívesen 
válaszolok. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

14/2017. (XI.02.) önkormányzati rendelete 
Patvarc Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 

2/2017. (II.24.) rendeletének módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 

2.) Előterjesztés együttműködési keretmegállapodás megkötésére   
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Két hete megkeresett Szabó Gyula az ÉMÁSZ Hálózati Kft 
megbízásából. Tájékoztatott, hogy az egész település vonatkozásában a villamos hálózatot fel 
fogják újítani. Nekünk ehhez közvetlenül nincs közünk. Mivel az egész település vonatkozásában 
készítenek egy tervet, én úgy gondoltam, hogy ezt a lehetőséget ki kell használni. Kértem, hogy 
tegyék bele a tervezésbe az én kéréseimet is. Ezek pedig a következők voltak: egyrészt a Gyarmati 
utca 53-55 előtt az útban van egy villanyoszlop, ennek az áthelyezését kértem. Másrészt a Fazekas 
M. és Mikes K utcák között van egy „köz”, ami tulajdonképpen a Babits M. utca folytatása, oda 
szeretnék közvilágítást. Hogy ott legyen közvilágítás annak az a feltétele, hogy a vezetékek fel 
legyenek szerelve. A harmadik amit szeretnék, ami még nagyon fontos, hogy ha már a pincéknél 
sikerült elérni az önkormányzatnak a villamoshálózat kialakítását, akkor jó lenne, ha ott is lenne 
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közvilágítás. Tudom, hogy ez a későbbiekben magával vonzza azt a tényt, hogy plusz kiadása lesz 
az önkormányzatnak közvilágítás tekintetében, de szerintem ez egy jó kezdeményezés. Nem 
számoltam bele minden villanyoszlopot kb 16 db közvilágítási lámpára lenne szükség. Az első 
hatra már meg is kaptam az engedélyt, úgyhogy azokat jövő év első negyedévében fel is fogják 
szerelni. Ezt támogatásképpen kértem, így az önkormányzatnak nem lesz anyagi vonzata. Így jött 
az a felkérés az ÉMÁSZ Hálózati Kft-től, hogy kössünk velük egy együttműködési megállapodást.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
53/2017. (X.31.) határozata 

együttműködési keretmegállapodás megkötéséről 

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal Együttműködési keretmegállapodást kössön az 
ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel. 
 
Határidő: szerződéskötésre: 2017. november 15.  
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 

 
3.) Előterjesztés a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási 

portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú 
projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése 
tárgyú pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Minden pályázati lehetőséget ki kell használni. Javaslom, hogy 
nyújtsuk be a pályázatot.   
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

54/2017. (X.31.) határozata 
a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” 

elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében 
megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése tárgyú pályázat 

benyújtásáról 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a „Közösségi 
internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, 
GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő 
„Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése tárgyban pályázat kerüljön benyújtásra. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételére. 
 

Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 
 
 



 - 4 -

4.) Előterjesztés Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának 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 határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

55/2017. (X.31.) határozata 
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

módosításáról 
 

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 4. pontja 
helyébe a következő szöveg lépjen: 
 

„4. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: 
- településfejlesztési feladatok, 
- szociális feladatok, 
- turisztikai feladatok. 
 
A társult feladatok ellátásával összefüggő szervezeti, működési és egyéb kérdéseket a 
települések a Társulással külön megállapodás keretében rögzítik.  
 
A társulásra átruházott szociális hatáskörök: 

a) házi segítségnyújtás, 
b) támogató szolgáltatás, 
c) közösségi ellátások:  

- szenvedélybetegek közösségi ellátása, 
- pszichiátriai betegek közösségi ellátása, 

d) nappali ellátás: 
- fogyatékos személyek nappali ellátása,  
- szenvedélybetegek nappali ellátása, 
- pszichiátriai betegek nappali ellátása. 

 
A szociális feladatok ellátására a társulás fenntartja és működteti a Balassagyarmat 
Kistérség Szociális Szolgáltató Központot (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 
12.), mint szervezeti és szakmai szempontból önállóan működő költségvetési szervet, 
melynek gazdálkodási feladatait a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről Balassagyarmat Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Tanácsát értesítse és az egyéb szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 

5.) Előterjesztés önkormányzati utak karbantartására    
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
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Bernáth Kornélia polgármester: Ez az ügy úgy indult, hogy az elmúlt időszakban voltak nagyobb 
esőzések. Vereczkiné megkereste Mega György osztályvezető urat, hogy kezeljék a vízelvezető 
árok problémáját, mert befolyik az ingatlanukra a víz. A Fazekas Mihály utcáról van szó. Zábrádi 
József úr kapta meg ezt az ügyet, aki tájékoztatott engem a fennálló problémáról. A helyszíni 
bejárást követően három árajánlat lett bekérve. Az árajánlatba nemcsak a Fazekas Mihály utca 
árokprofilozása szerepelt, hanem a Fazekas Mihály utca kátyúzása, az „Urak kertje” vagyis a 
Dankó és Gyarmati utca deltája, - amit sajnos tönkretettek azzal, hogy traktorokkal közlekedtek 
ott –továbbá a temető mindkét oldalán található földút Gyarmati úthoz csatlakozó szakasza. Az 
árajánlatok nagyon magas összegeket tartalmaztak. A költségvetésünkben erre a célra betervezett 
összeg lényegesen kevesebb. Ezért, megkértem Zábrádi Józsefet, hogy vegyük fel a kapcsolatot a 
legolcsóbb árajánlatot adóval, dolgozzuk át úgy a műszaki tartalmat, hogy beleférjünk a 
költségvetésünkbe. A vállalkozó ennek megfelelően átdolgozta az árajánlatát így meg lesz csinálva 
a Fazekas Mihály utcában a kátyúzás, árok profilozás valamint a Dankó utca Gyarmati út 
kereszteződésben sárrázó kialakítása.  Megkérném aljegyző asszonyt, hogy készítsék elő a 
szerződést.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
56/2017. (X.31.) határozata 

önkormányzati utak karbantartásáról 

     

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Fazekas M. u. kátyúzásra, vízelvezető árok profilozásra, valamint a Dankó utca Gyarmati út 
kereszteződésben sárrázó kialakítására vonatkozó vállalkozói szerződést az OTYS Úttechnika 
Kft-vel aláírja bruttó 979.973,- ajánlati áron. 
 
Határidő: szerződéskötésre: 2017. november 15. 
      a munka elvégzésére: 2017.december 15.  
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
6.) Előterjesztés Faluközpont épület együttes környezetének térkövezésére    

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Az elmúlt évek során került sor a faluközpont 
épületegyüttesének kialakítására. 2016. májusában az egész udvar térkövezésének kialakítására 
kértünk be árajánlatot, ami 2.999.000.- forint volt. Az árajánlatot azért is kértem, hogy lássuk, 
mennyibe kerülne az udvar térkövezése. Ebből most egy első ütemet tudunk megvalósítani, mivel 
jelenleg nincs fedezet a teljes beruházásra. Az első ütemben elkészül a kiskapu, nagykapu előtti 
rész teljes szélességében, a kiskaputól jön majd befelé egy 1,20 méteres sáv, ami le fog ágazni a 
könyvtárhoz a tájház mosdóhoz, postához, orvosi rendelőhöz, tovább kanyarodik a diadal ív alá 
ahol kiszélesedik. Innét már meg lehet közelíteni a Közösségi termet és az óvodát. Így a régi 
hivatal felöli bejárat megszűnik. A második ütemet nem tudom mikor fogjuk tudni kivitelezni, az 
még a jövő titka. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

57/2017. (X.31.) határozata 
Faluközpont épület együttes környezetének térkövezéséről    
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Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Faluközpont épület együttes környezetének térkövezésére (I. ütem) vonatkozó vállalkozói 
szerződést   a Térkő – Útszervíz Kristóf László (2660 Balassagyarmat, Aradi u. 21) vállalkozóval 
aláírja bruttó 921.318,- ajánlati áron. 
 
 
Határidő: szerződéskötésre: 2017. november 15. 
   a munka elvégzésére: 2017.december 31.  
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 

7.) Előterjesztés elővásárlási jogról való lemondására    
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Patvarc Község Önkormányzatához Kolompár Zsolt és Virág 
Zsanett kérelmet nyújtott be. Kérelmükben előadták, hogy 2010. március 1. napján el kívánták 
adni a tulajdonukban álló, patvarci 291/G hrsz alatt felvett 42 m2-es kiterjedésű lakóház 
ingatlant. Az ingatlan altalaja azonban Patvarc Község Önkormányzatának tulajdonában áll, így 
Patvarc Község Önkormányzatának elővásárlási joga áll fenn. Tehát az önkormányzatot meg 
kellett volna keresni és nyilatkoztatni kellett volna az elővásárlási jogával kíván-e élni. Ez nem 
történt meg 2010. évben. A földhivatal a nyilatkozat hiányában a tulajdonjog átvezetését 
megtagadta. Arról nincs információnk, hogy ez a tény miért csak most derült ki.  

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

58/2017. (X.31.) határozata 
elővásárlási jogról 

1.Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Kolompár Zsolt és Virág 
Zsanett eladók, valamint Baranyi György vevő és Oláh János haszonélvezeti jog jogosultja közötti 
adásvételi szerződést a patvarci 291/G hrsz alatt felvett 42 m2-es kiterjedésű lakóház ingatlan 
vonatkozásában, ami természetben Patvarc, Tölgyfa utca 62. szám alatt található. A képviselő-
testület, mint az altalaj tulajdonosa nem kíván élni az elővásárlási jogával. 
 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: nyilatkozat kiadására 2017. november 15.  
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
8.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnésével 

kapcsolatos intézkedések megtételére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A fő célja a központi kormányzatnak, hogy egységes 
minőségű szolgáltatást tudjanak biztosítani. Reméljük, hogy ez a gyakorlatban is így lesz. Április 
4-én az országban nagyon sok megfelelőségi véleményt vontak vissza. A Ht. 34. § (3) bekezdése 
értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés érvényességi feltétele, hogy a 
közszolgáltató a Ht. 32/A. § (1) bekezdés f) pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel 
rendelkezzen. A 2016. októberében kiadott megfelelőségi vélemények kötelező felülvizsgálatát az 
NHKV Zrt. elvégezte, ennek során a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
megfelelőségi véleményét 2017. április 03-án visszavonta. Balassagyarmati Városüzemeltetési 
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Nonprofit Kft. Patvarc Község Önkormányzata nevében a megfelelőségi vélemény visszavonását 
követően haladéktalanul felvettük a kapcsolatot az NHKV Zrt-vel, mint az állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását biztosító szervezettel, az új közszolgáltató kilétének 
meghatározása érdekében, hiszen a környezetünkben nem volt másik cég, aki maradéktalanul 
megfelelt volna a törvényi feltételeknek. A szakmai egyeztetések eddigi eredménye szerint a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Patvarcon a Zöld Híd B.I.G.G. Nkft.-vel történő régiós 
szintű együttműködés keretében valósítható meg a továbbiakban. Oly módon történik ez, hogy a 
leendő közszolgáltató a szolgáltatás folyamatos, zökkenőmentes ellátása érdekében a hulladék 
rendszeres gyűjtését, szállítását és kezelésre történő átadását a Balassagyarmati Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. alvállalkozóként történő bevonásával fogja biztosítani.  

Bernáth Kornélia polgármester: Gyakorlatban, ami a lakosságot érinti gondolom nem lesz 
probléma. 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Az biztos, hogy a szemetet el fogják vinni. Meg fogják 
oldani.  

Bernáth Kornélia polgármester: Számlázás hogyan fog történni? 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: NHKV Zrt. fogja végezni továbbra is. 

Berkes Andor: A díj ugyanannyi lesz? 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A díj változatlan marad. 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

59/2017. (X.31.) határozata 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnésével kapcsolatos 

intézkedésekről  
 

1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő–testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés megszűnésére tekintettel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
maradéktalan ellátása, az új közszolgáltató kiválasztása, valamint az új közszolgáltatási szerződés 
megkötése érdekében szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg, ezekről a Képviselő-
testületet tájékoztassa.  
 
Határidő: 2017. november 30. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 

9.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata kötelező közművelődési feladatairól 
szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
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, 
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melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
15/2017. (XI.02.) önkormányzati rendelete 

Patvarc Község Önkormányzata kötelező közművelődési feladatairól 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 

10.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő 
utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos 
csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Az a lényeg, hogy az ivóvíz rácsatlakozási díja 30.000.- forint, a 
szennyvíz rácsatlakozási díja pedig 81.000.- forint.  Utolsó információim szerint a településen kb 
80-88% a rákötési arány, ezt azért mondom, mert ebből kiderül, hogy a lakosság nagy része már 
rácsatlakozott a hálózatokra. A médiából azt hallani, hogy ezek az utólagos rácsatlakozási díjak 
ingyenesek lesznek. Úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak nem hoz akkora hasznot, mint 
amennyi nehézségünk származna abból, ha lenne díja a rákötésnek..  Ha fordított lenne az arány 
és 20-30% lenne csak a rákötési arány, akkor az már megérné az önkormányzatnak, itt most a 
bevételi részére gondolok. Számokban gondolkodva ebben az évben volt 3 rákötés: 2 ivóvíz, 1 
szennyvíz. Egyre inkább szűkül a kör. Ezért támogatom a „B” alternatívát hogy helyezzük 
hatályon kívül az erre vonatkozó rendeletünket.  

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a „B” rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

16/2017. (XI.02.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás 

műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő  
hozzájárulás mértékéről 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
11.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjának 
felülvizsgálatára 
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 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

60/2017. (X.31.) határozata 
Patvarc Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának  

felülvizsgálatáról 
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1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-ának megfelelően a 
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2 évente előírt felülvizsgálatának eleget tett és a 
felülvizsgálatot a határozat mellékletét képező változtatásokkal együtt elfogadja. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott módosításokkal kiegészített 
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának nyilvánosságához szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
         dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő: azonnal 

 
12.) Tájékoztató 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Balassi Bálint Gimnázium idei évben is megküldte a tájékoztatót 
az Arany János Tehetséggondozó Program tekintetében, ha lesz rá jelentkező elvi támogatást 
fogok javasolni a tavalyi évhez hasonlóan.  
 
Egyed Lajosné ügye: A hölgy kártérítést kér az önkormányzattól. Mega György osztályvezető 
úrral voltunk kinn a szóban forgó területnél még a levél megküldése előtt. Már akkor 
megfogalmazódott bennünk, hogy kell tartani egy személyes tájékoztatót azzal kapcsolatban, hogy 
mettől meddig tart az önkormányzat tulajdonában lévő 82/6 hrsz-ú telek. A régi ingatlan 
tulajdonosok tisztában voltak azzal, hogy az nem az ő területük, az önkormányzat engedte nekik a 
telek használatát. Ez eddig működőképes volt. Ezzel én nem kívántam foglalkozni, de Egyed 
Lajosné most megbolygatta ezt az ügyet. Azt kell tudni, hogy Szabados Tibornak volt ott egy 
házrésze, aki elhalálozott és Egyed Lajosné - aki az élettársa volt- örökölte az egyik részét az 
ingatlannak, a másik részét pedig Szabados Tibor testvére. Egyed Lajosné az önkormányzat 
tulajdonát képező területrésszel együtt próbálta értékesíteni az ingatlant. Voltak érdeklődők, akik 
bemehettek a földhivatalba utána nézni a pontos adatoknak és ott világosították fel őket, hogy az 
csak egy 68 m2 ingatlan és nincs hozzá tartozó telek. Szerintem ez Egyed Lajosné számára is 
akkor derülhetett ki, amikor a leendő vásárlók rákérdeztek nála, hogy most, akkor hogy is van ez.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A jövőre nézve, azért lenne érdemes tudatosítani 
mindenkiben, hogy melyek azok a területek amik önkormányzat tulajdonában állnak, mert hogyha 
nem sajátjaként használta, akkor nem birtokolhatja el, de van elbirtoklás, ami azt jelenti, hogy 
legalább 15 évig sajátjaként használja háborítatlanul.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Még az a szerencsénk, hogy Egyed Lajosné beleírta a levélbe a 
dátumot, ami 2008 és nincs meg a 15 év. 
 
Szandai Attila: Azt, hogy tudja valaki bizonyítani, hogy sajátjaként használja? 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Tanukkal. Még jóhiszeműséget sem kell bizonyítnia, csak 
az kell bizonyítania, hogy kifelé úgy nyilvánul meg, mint aki tulajdonosa annak az ingatlannak. Ha 
a tulajdonos rendelkezik vele, (pl azt mondta az önkormányzat, hogy nem lehet bizonyos 
tevékenységeket csinálni, vagy fizessenek használati díjat, vagy ezt lekaszáltatom, mert rendben 
tartja az önkormányzat a területeit.), akkor nem áll meg az elbirtoklás. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Ez az, Mega György úrnak is ez volt a kérdése, hogy oda nem 
mentünk be füvet nyírni, erre én visszakérdeztem, hogy hogy menjünk be, mikor el van kerítve? 
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Bernáth Kornélia polgármester: Ezért kértem, hogy tartsunk tájékoztatót.  
 
Szandai Attila: Adjuk el nekik. 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Nem tudom milyen célja van az önkormányzatnak 
azokkal a területekkel, de a későbbiekre nézve érdemes tisztázni a helyzetet.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Arra gondoltam, hogy ajánljuk fel megvásárlásra azoknak, akik 
használják. Mega György 1000/ft/m2 árat javasolt. Ami reális is lehet azon a területen. Úgysem 
fogunk ott semmit csinálni, nem akarunk sem beruházást, sem telek kialakítást.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Akkor fel kell ajánlani, hogy aki szeretné megvásárolhatja, 
aki pedig nem kívánja megvásárolni attól egy jelképes összeget kell kérni a telek használatért. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Így gondoltam én is. Megkérem Mega György urat, hogy 
értesítse ki az érintetteket a tájékoztatóról és ott elmondjuk a feltételeket, hogy mire gondoltunk.  
 
13.) 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 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 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
17/2017. (XI.02.) 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 


