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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november hó 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. 
 
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 Patvarc Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 

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

2.) Előterjesztés Patvarc község belterületi útjainak 2017-2018. évi téli síkosságmentesítéséről 
szóló vállalkozási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

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

4.) Előterjesztés a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2016-2017 évi 
beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

5.) Előterjesztés Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatával való egyetértésre 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

6.) Előterjesztés a Központi Óvoda intézményi dokumentumainak jóváhagyásával való 
egyetértésre 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

7.) Előterjesztés a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településkép védelméről szóló 
rendelet megalkotására (1 forduló) 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

8.) Előterjesztés Bursa Hungarica pályázatok 2018/2019-es fordulójának elbírálására (zárt 
ülés) 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
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Napirendek 
 
1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 

2/2017. (II.24) rendeletének 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 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

18/2017. (XI.25.) 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 Patvarc község belterületi útjainak 2017-2018. évi téli 
síkosságmentesítéséről szóló vállalkozási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Az elmúlt évben a téli hó eltakarítási munkákat Horváth János 
végezte. A vállalkozó a síkosság mentesítést ebben az évben is el tudja vállalni. 
 
Forgács Ákos alpolgármester: Tavaly is jó volt az együttműködés Horváth Jánossal, nem volt 
gond a hó eltakarításával. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Igen, minden rendben volt. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

61/2017. (XI.23.) határozata 
Patvarc község belterületi útjainak 2017-2018. évi téli síkosságmentesítéséről szóló 

vállalkozási szerződés megkötéséről 

 

1. Patvarc Község Képviselő-testülete Patvarc község belterületi útjainak 2017-2018. évi téli 
síkosság mentesítésére vonatkozóan felhatalmazza a polgármestert, hogy Horváth János 
őstermelővel a mellékelt bérleti szerződést megkösse. 

 
2. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

2018. évi költségvetésbe kerüljön beépítésre 500 eFt keretösszeg a téli síkosság mentesítés 
biztosítására. 

 
 
Felelős:  Bernáth Kornélia Polgármester 
Határidő. 1. pontban 2017. december 10. 2. pontban 2018.február 15. 
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3.) 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 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

19/2017. (XI.25.) önkormányzati rendelete 
a helyi iparűzési adóról szóló 24/2013.(XII.04.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 

4.) Előterjesztés a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2016-
2017 évi beszámolójának elfogadására 
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 

62/2017. (XI.23.) határozata 
a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2016 – 2017 évi 

beszámolójának elfogadásáról 

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal 
elfogadja a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2016 – 2017 évi 
beszámolóját. 

 
 

5.) Előterjesztés Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatával való egyetértésre 
Előterjesztő: 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 

63/2017. (XI.23.) határozata 
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

felülvizsgálatával való egyetértésre 

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalomma legyetért a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának felülvizsgálatával.  
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2.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő 2017. december 10. 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 

6.) Előterjesztés a Központi Óvoda intézményi dokumentumainak jóváhagyásával való 
egyetértésre 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Központi Óvoda vezetője, Knyazoviczkiné Rutai Gabriella 
jelezte, hogy két intézményi alapdokumentum felülvizsgálata vált szükségessé. A két dokumentum 
a szervezeti és működési szabályzat, valamint a pedagógiai program. A felülvizsgálat megtörtént a 
korábbi megfogalmazások pontosításra, az adatok frissítésre kerültek. 

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 1 határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

64/2017. (XI.23.) határozata 
a Központi Óvoda pedagógiai programjának jóváhagyására való  

egyetértésről 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Balassagyarmat Város 
Önkormányzata fenntartásában működő Központi Óvoda pedagógiai programját a 
határozati javaslat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyásával. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét 

és a dokumentumot záradékkal lássa el. 

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

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

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

65/2017. (XI.23.) határozata 
a Központi Óvoda szervezeti és működési szabályzatának  

jóváhagyásáról 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Balassagyarmat Város 
Önkormányzata fenntartásában működő Központi Óvoda szervezeti és működési 
szabályzatát a határozati javaslat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyásával. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét 

és a dokumentumot záradékkal lássa el. 
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Határidő: 2017. december 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
7.) Előterjesztés a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településkép védelméről 

szóló rendelet megalkotására (1 forduló) 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: A településnek meg kell alkotnia a településképi arculati 
kézikönyvét és a településkép védelmi rendeletét. A településképi arculati kézikönyvek célja, hogy 
segítséget nyújtson az építkezni szándékozóknak, jó példák felmutatásával támogassa a házukat 
felújítani, bővíteni készülőket. Ami még fontos, hogy az arculati kézikönyvet és a 
rendelettervezetet végső elfogadásuk előtt széleskörű társadalmi egyeztetésre kell bocsátani. 
Ennek módja, a hatályos partnerségi egyeztetés szabályait rögzítő rendelet szerint a tervezeteknek 
a honlapra történő feltöltése azzal a felhívással, hogy azok tartalmához mindenki szóljon hozzá. 
Előzőeken kívül, a Lechner tudásközpont hivatalos elektronikus felületén keresztül le kell 
folytatni a jogszabályban meghatározott körben a szakhatósági egyeztetést is, melynek 21 nap a 
határideje. Ezt követően kerülhet a Képviselő-testület elé végső jóváhagyásra. 
 

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

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
66/2017. (XI.23.) határozata 

a Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelmi rendelet 
 megalkotásáról 

 
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Településképi Arculati 
Kézikönyv és Településkép védelmi rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a partnerségi egyeztetés szabályai szerint, a település 
honlapjára történő feltöltéssel bocsássa a tervezeteket széleskörű társadalmi vitára, majd a 
vélemények beérkezését, és a szükségesnek vélt átdolgozást követően terjessze jóváhagyásra a 
következő képviselő-testületi ülés elé. 
 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 

 
A 8. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 
12/A. számú jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 
 

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


