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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január hó 19. 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 településkép védelméről szóló 21/2017. (XII.24.) önkormányzati rendelete 

módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
2.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzatának Patvarc Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

3.) Előterjesztés Patvarc Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására szóló pályázat 
kiírására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

4.) Előterjesztés Vidékfejlesztési pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

5.) Előterjesztés pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

6.) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

7.) Előterjesztés a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésével 
való egyetértésre 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
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Napirendek 
 

1.) Előterjesztés a településkép védelméről szóló 21/2017. (XII.24.) önkormányzati 
rendelete módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester 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 

1/2018. (I.21.) önkormányzati rendelete 
a településkép védelméről szóló 21/2017. (XII.24.) önkormányzati rendelete 

módosítására 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
2.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzatának Patvarc Község Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Az együttműködési megállapodást minden évben felül kell 
vizsgálni. A Képviselő-testület 2017. decemberi ülésén eleget tett a felülvizsgálatnak. 2017. 
december 21. napjától módosult a törvény akként, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat részére 
annak székhelyén havonta igény szerint, legalább 32 órában kell biztosítani a helyiséghasználatot. 
Továbbá a 80§ (3) bekezdés d) pontja értelmében a megállapodásban ki kell térni a nemzetiségi 
önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak ellátására is. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2018. (I.19.) határozata 

Patvarc Község Önkormányzatának Patvarc Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

 
1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 

tartalommal elfogadja a Patvarc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával megkötésre 
kerülő felülvizsgált együttműködési megállapodást. 

 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2018. január 31.  
Felelős: Bernáth Kornélia 
 
 

3.) Előterjesztés Patvarc Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására 
szóló pályázat kiírására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

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

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2018. (I.19.) 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, 2018. április 01. napjától 
számított egy éves, határozott időtartamra.  
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2018. március 31. 
Felelős:Bernáth Kornélia polgármester 

dr. Varga Andrea jegyző 
 

4.) Előterjesztés Vidékfejlesztési pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntés 
meghozatalára 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Két pályázati lehetőség van. Az egyik a „Településkép 
megőrzése”, a másik Népi hagyományokra, kulturális és természeti értékre épülő rendezvények 
támogatása című pályázat. Javaslom mind a két pályázat benyújtását. Az 1 határozati javaslatot 
kérném kiegészíteni azzal, hogy a Pályázat címe: Településkép és szabadidős tevékenységek 
fejlesztése Patvarcon, pályázattal érintett hrsz-ok megjelölése: 089/1hrsz, 211/1hrsz, 206/2hrsz, 
207hrsz. A 2 határozati javaslatot kérném kiegészíteni azzal, hogy a Pályázat címe: Ipoly-menti 
Krumplibaba-fesztivál, pályázattal érintett hrsz-ok megjelölése: 089/1hrsz. 
 
 A polgármester hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 1 határozati javaslatot, a 
kiegészítéssel melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2018. (I.19.) határozata 
pályázat benyújtásáról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a pályázati feltételeket és 

támogatja, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a Településkép megőrzése című 
VP6-19.2.1.-47-5-17 kódszámú pályázati felhívásra, 85%-os támogatási intenzitás mellett, az 
alábbi adattartalommal: 

 
Pályázat címe: Településkép és szabadidős tevékenységek fejlesztése Patvarcon  
Pályázattal érintett hrsz-ok megjelölése: 089/1hrsz, 211/1hrsz, 206/2hrsz, 207hrsz. 

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

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2018. (I.19.) határozata 
pályázat benyújtásáról 

 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a pályázati feltételeket és 
támogatja, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a Népi hagyományokra, kulturális 
és természeti értékre épülő rendezvények támogatása című VP6-19.2.1.-47-7-17 kódszámú 
pályázati felhívásra, 100%-os támogatási intenzitás mellett, az alábbi adattartalommal: 

 

Pályázat címe: Ipoly-menti Krumplibaba-fesztivál 
Pályázattal érintett hrsz-ok megjelölése: 089/1hrsz.. 

 

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 

 
 

5.) Előterjesztés pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
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 
5/2018. (I.19.) határozata 
pályázat benyújtásáról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a pályázati 

feltételeket és támogatja, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a 
Földművelésügyi Minisztérium 2017. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁra a zártkerti 
besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét 
biztosító fejlesztések támogatására (Pályázat kódja: ZP-1-2017) 10 millió forintos 
összeggel. 
 

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 
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6.) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 81§ (3) bekezdésének f) pontja alapján a jegyző köteles beszámolni a 
képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. Az elkészített beszámoló a feladatok részletes 
leírása mellett számos statisztikát is tartalmaz.  

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

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2018. (I.19.) határozata 
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal beszámolójának 

jóváhagyásáról 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal jóváhagyja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal – benne a közterület-
felügyeletre és a mezőőri tevékenységre vonatkozó - beszámolóját. 

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

 
Felelős: dr Varga Andrea jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 

7.) Előterjesztés a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 
engedélyezésével 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 

7/2018. (I.19.) határozata 
a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2017/2018. nevelési évben 

történő engedélyezésével való egyetértésről 
 

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Balassagyarmat 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 2017/2018. nevelési évben 
a maximális óvodai csoportlétszám túllépését a fenntartásában működő Központi Óvoda 
alábbi feladatellátási helyein, csoportjaiban és létszámokkal engedélyezze:  

 

KÖZPONTI ÓVODA, 2017/2018. nevelési év 
Feladatellátási hely Csoport Engedélyezett létszám 

Nyitnikék Tagóvoda Katica 27 fő 
Meseerdő Tagóvoda Tekergő 26 fő 

Pillangó  26 fő 
Cseperedő Tagóvoda Micimackó  28 fő 
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2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda 
vezetőjét és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket. 

 
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző 

 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 
 

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


