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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március hó 28. napján 
tartott üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Forgács Ákos alpolgármester, Szandai Attila 

képviselő 
 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 
Bernáth Kornélia polgármester köszönti a megjelenteket, a Képviselő-testület tagjait és a Hivatal 
dolgozóit. Megállapítja az ülés határozatképességét, 4 főből 3 fő van jelen (Berkes Andor 
igazoltan van távol) és megnyitja azt. Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e 
vélemény, javaslat. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 3 igen 
szavazattal elfogadott. 

 
N A P I R E N D:  
 
 
1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének 

elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

2.) Előterjesztés a Patvarc község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt 
pályázat elbírálására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
3.) Előterjesztés a Központi Óvoda 2017. évi működéséről szóló beszámoló jóváhagyására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

4.) Előterjesztés a Központi Óvoda Továbbképzési Programjával való egyetértésre 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
5.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok gyommentesítésével kapcsolatos 

szerződés megkötésére  
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
6.) Előterjesztés az őrhalmi 0127/7 hrsz-ú legelő hasznosítására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
7.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a 

közbiztonság helyzetérőlszóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
8.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló 

81/2017. (XII.22.) határozatának módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
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9.) Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló4/2015.(IV.01.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
10.) Előterjesztés „PATVARC TELEPÜLÉSÉRT” elismerő oklevél adományozására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Napirendek 
 

1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének 
elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester ismerteti az előterjesztést. 
 

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

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2018. (III.28.) határozata 
Patvarc Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének  

elfogadásáról 
 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi 

közbeszerzési tervét az e határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el. 
 

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

Határidő: 2018. március 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 

2.) Előterjesztés a Patvarc község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására 
kiírt pályázat elbírálására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester ismerteti az előterjesztést.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Tájékoztattam a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságot a kialakult helyzetről, kértem, hogy jelöljön ki közszolgáltatót a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére. Még nem kaptunk választ a probléma 
megoldására.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Szerencsére Patvarcon a lakosok 93%-a rá van csatlakozva a 
szennyvízhálózatra, így kevés ingatlant érint a probléma.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Gondolom, előbb utóbb úgy is az lesz, hogy a 
katasztrófavédelem kijelöli a DMRV Zrt-t ő pedig kiadja majd alvállalkozásba. 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Igen, praktikusabb lenne minden szempontból, de a 
DMRV Zrt. sem szívesen csinál magának plusz feladatot.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2018. (III.28.) határozata 
a Patvarc községközigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt pályázat 
elbírálásáról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patvarc község közigazgatási 

területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási tevékenység ellátására kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítja. 

 
2. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2018. (I.19.)számú határozata 

szerinti tartalommal ismételten pályázatot ír ki a Patvarc község közigazgatási területén nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére 
vonatkozó közszolgáltatás végzésére.  

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

Határidő a 2. pont tekintetében: 2018. április 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
3.) Előterjesztés a Központi Óvoda 2017. évi működéséről szóló beszámoló 

jóváhagyására 
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 határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2018. (III.28.) határozata 
a Központi Óvoda működéséről szóló beszámoló  

jóváhagyásáról 
 

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda 2017-es 
költségvetési évet érintő működéséről szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező 
tartalommal jóváhagyja. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.  

 
Határidő: 2018. április 15. 
Felelős:Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 
 

4.) Előterjesztés a Központi Óvoda Továbbképzési Programjával való egyetértésre 
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 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17/2018. (III.28.) határozata 
a Központi Óvoda 2018. szeptember 1-je és 2023. augusztus 1-je közötti időszakra szóló 

Továbbképzési Programjával való egyetértésről 
 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda 2018. 

szeptember 1-je és 2023. augusztus 31-e közötti időszakra szóló Továbbképzési 
Programjának az előterjesztés melléklete szerinti tartalmával egyetért. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa és 

az egyéb szükséges lépéseket tegye meg. 
 

Határidő: a tájékoztatás tekintetében 2018. április 15., 
                  egyéb szükséges intézkedések tekintetében értelemszerűen 

Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 

5.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok gyommentesítésével 
kapcsolatos szerződés megkötésére  
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

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

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2018. (III.28.) 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, legelő művelési 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, a területen található fű fejében 2019. március 31-ig terjedő határozott 
időtartamra. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert szerződés megkötésére és a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő : a kiértesítésre 2018. április 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
6.) Előterjesztés az őrhalmi 0127/7 hrsz-ú legelő hasznosítására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester ismerteti az előterjesztést. Idén is fogom jelezni, hogy az árokra 
vigyázzanak, ne tegyék tönkre. Az előző években ebből mindig probléma volt. A KPM az 
önkormányzatra akarta hárítani a helyreállítását. Az út a KPM-é ahhoz tartozik a padka és az árok 
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is, vagyis nem önkormányzati feladat a helyreállítása. Tavaly már ebből nem volt gond, de fogok 
szólni a biztonság kedvéért. A gazdasági idény végéig szól a szerződés. A fizetés időarányosan 
történik. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2018. (III.28.) 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 ha 4233 m2 nagyságú területet (a 
határozat mellékletét képező térképvázlaton megjelölve) Uram Pál (szül.: Patvarc, 1942.07.24.; 
a.n.: Dóla Mária) 2668 Patvarc, Krúdy Gyula utca 10. szám alatti lakos részére haszonbérbe adja 
az alábbi feltételekkel: 

a) a használat időtartama 2018. október hó 31. napjáig, 
b) a terület használati díja 2.-Ft/m2/év,  
c) területen felépítmény nem létesíthető, a terület használata másnak nem engedhető át, 

alhaszonbérbe nem ad nem adható, 
d) a területre Uram Pál földhasználati jogot az ingatlan-nyilvántartásban nem 

jegyeztethet be, a földalapút támogatás iránti kérelmet nem nyújthat be, 
e) szerződés megszűnése esetén a használó köteles a haszonbérleményt olyan állapotban 

visszaadni, hogy azon a művelési ágnak megfelelő, rendeltetésszerű gazdálkodás 
folytatható legyen. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő :  a kiértesítésre 2018. április 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
7.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a 

közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

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

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2018. (III.28.) határozata 
a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság 

helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 

Rendőrkapitányának a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedéseiről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kapitányságvezetőt tájékoztassa. 
 

Határidő: 2018. április 15. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
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8.) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló 
81/2017. (XII.22.) határozatának módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A Koordináló szervvel, Zöld Híd B.I.G.G. Nkft-vel, 
valamint a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel folytatott egyeztető tárgyalások 
szerint 2018. április 01. napjától a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Balassagyarmat város 
közigazgatási területén a Zöld Híd B.I.G.G. Nkft.-vel történő régiós szintű együttműködés 
keretében valósítható meg, akképpen, hogy a Zöld Híd B.I.G.G. Nkft., mint közszolgáltató a 
szolgáltatás folyamatos, zökkenőmentes ellátása érdekében a hulladék rendszeres gyűjtését, 
szállítását és kezelésre történő átadását a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
alvállalkozóként történő bevonásával biztosítja. Az ennek feltételeit tartalmazó alvállalkozói 
szerződést a Zöld Híd B.I.G.G. Nkft., valamint a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit 
Kft. 2018. január 08. napján aláírta. Az önkormányzatnak hulladékgazdálkodás területén, 
rendeletalkotási valamint szerződéskötési jogosultsága maradt. Helyi rendeletben kell 
megállapítani a hulladékszállítás helyi rendjét, módját és feltételeit. Már abba sincs beleszólásunk, 
hogy milyen tartalommal kötjük meg a hulladékgazdálkodási szerződést. A határozati javaslat arra 
a lényegi kérdésre fekteti a hangsúlyt, hogy 5 évre kötnénk a szerződést, amit eredetileg 1 évre 
szerettük volna kötni. A Zöld Híd B.I.G.G. Nkft 10 évre szerződött volna így egy 
kompromisszumos javaslat alapján lett öt éves időtartam. A közszolgáltatási szerződés egyéb nem 
lényegesnek minősíthető tartalmi elemei tekintetében még mindig folynak az egyeztetések.  

Bernáth Kornélia polgármester: Az ötéves időtartamot támogatom. A számlázás is borzasztóan 
megy. Most márciusban küldték meg a tavalyi 2017. április 1.- 2017. június 30.-ig terjedő időszak 
számláját. Gondolom, nemsokára küldik a maradék 2017. éves számlákat. Lehet, hogy vannak 
olyan emberek, akik megtehetik, hogy majd egy összegben befizetnek ekkora összeget, de a 
lakosság nagy százaléka nem. Ezzel kapcsolatba írtam is levelet az NHKV Zrt.-nek, hogy 
érkeztek lakossági bejelentések a számlázással kapcsolatosan.  

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

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

21/2018. (III.28.) határozata 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló  

81/2017. (XII.22.) határozatának módosításáról 
 

1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő–testülete 81/2017. (XII.22.) határozatát 
akként módosítja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátására a Zöld Híd 
B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (cgj.: ; székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.; adószám: 25894259-2-13) 2018. 
április 1. napjától kezdődő öt éves, határozott időtartamú közszolgáltatási szerződést köt azzal, 
hogy a közszolgáltató a hulladék rendszeres gyűjtését, szállítását és kezelésre történő átadását a 
Balassagyarmati Városüzemeltetési Nkft. (cg.: 12-09-002237; székhely: 2660 Balassagyarmat, 
Mikszáth K. út 59.) alvállalkozóként történő bevonásával végzi. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására, 
valamint a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2018. április 01. 
Felelős:Bernáth Kornélia polgármester 
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9.) Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 4/2015.(IV.01.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester ismerteti az előterjesztést. Nekem az lenne a kérdésem, hogy a 
rendelet tervezetben az 5 §-ban: Amennyiben zöldhulladékok ártalmatlanítása a (8) bekezdésben 
foglaltak szerint maradéktalanul nem végezhető el, a Közszolgáltató háztartásonkénti 
zöldhulladék gyűjtést végez.  
  
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A közszolgáltató hulladékgyűjtő zsákokat ad a 
zöldhulladék szelektív gyűjtése tekintetében.  
  
Bernáth Kornélia polgármester: Ez nagyon jó dolog. 
 
Szandai Attila: Patvarcon van komposztáló edény. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Igen, ez benne is van a tervezetben, hogy elsődlegesen 
komposztáló edényt kell használni. Jó lenne, ha ez működne, mármint a zöldhulladékos zsákok 
használata. Mert ha érinti a lakosságot, akkor erről készítenék egy lakossági tájékoztatót helyben 
szokásos módon.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A zöldhulladékra vonatkozó módosítások szerepelnek a 
szerződésben is.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Az is probléma, hogy hiába van kiadva a komposztáló edény, 
nem tudják használni az emberek.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
6/2018. (III.30.) önkormányzati rendelete 

a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 4/2015.(IV.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 
A 10. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a 
3/A. számú jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 
 

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


