Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április hó 26. napján
tartott üléséről.
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Forgács Ákos alpolgármester, Szandai Attila
Berkes Andor képviselők
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 4 fő van jelen és megnyitja azt.
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat.
A napirendre vonatkozóan javasolja a „Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása tárgyú pályázat benyújtására” című napirendi pont felvételét, amit utolsó
napirendi pontként tárgyalnak meg, melyet a Képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a
Képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadott.
N A P I R E N D:
1.)

Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési
szervei 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

2.)

Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 56/2017. (X.31.) számú,
önkormányzati utak karbantartásáról szóló határozatának módosítására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

3.)

Előterjesztés a Patvarc 024/20 hrsz-ú ingatlanból részterület elidegenítésére
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

4.)

Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú
pályázat benyújtására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

Napirendek
1.)

Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó
költségvetési szervei 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadására
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 4 igen szavazattal elfogadott.
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2018. (IV.26.) határozata
Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2017.
évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Balassagyarmat Város
Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervei 2017. évi összefoglaló ellenőrzési
jelentését.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2018. április 30.
Felelős:Bernáth Kornélia polgármester
Dr. Varga Andrea jegyző
2.)

Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 56/2017. (X.31.)
számú, önkormányzati utak karbantartásáról szóló határozatának módosítására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

Bernáth Kornélia polgármester: A Fazekas M. utca kátyúzása, vízelvezető árok profilozása,
valamint a Dankó utca Gyarmati útkereszteződésben sárrázó kialakítása tekintetében az
önkormányzat megkötötte a vállalkozói szerződést az OTYS Úttechnika Kft-vel 2017.
novemberében. A márciusi ülésen említettem, hogy szükség lesz a vállalkozói szerződés
módosítására, mivel időközben szükségessé vált 4 db kapubehajtó bontási és építési munkáinak
kivitelezése annak érdekében, hogy a megkezdett útkarbantartási munkák egységesen és teljes
körűen megvalósulhassanak.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2018. (IV.26.) határozata
az önkormányzati utak karbantartásáról szóló 56/2017. (X.31.) számú határozatának
módosításáról
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az önkormányzati utak
karbantartásáról szóló 56/2017. (X.31.) határozatát akként módosítja, hogy - a határozat
mellékletét képező szerződés módosítás tervezet szerinti műszaki tartalomra tekintettel - az
OTYS Úttechnika Kft-vel aláírt, a Fazekas M. u. kátyúzásra, vízelvezető árok profilozásra,
valamint a Dankó utca Gyarmati út kereszteződésben sárrázó kialakítására vonatkozó vállalkozási
szerződés alapján fizetendő vállalkozói díjat 1.171.632,- Ft + ÁFA, azaz: Egymillióegyszázhetvenegyezer-hatszázharminckettő forint + ÁFA összegben fogadja el.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására, valamint
a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2018. április 30.
Felelős:Bernáth Kornélia polgármester
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3.)

Előterjesztés a Patvarc 024/20 hrsz-ú ingatlanból részterület elidegenítésére
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

Bernáth Kornélia polgármester Cservenák Mihály kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a
tulajdonában lévő 024/19 hrsz-ú ingatlan mellett lévő, Patvarc Község Önkormányzata
tulajdonát képező 024/20 hrsz-ú ingatlanból az általa használt területet szeretné megvásárolni.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2018. (IV.26.) határozata
a Patvarc 024/20 hrsz-ú ingatlanból
részterület elidegenítéséről
1.

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patvarc Község Önkormányzata
tulajdonát képező 024/20 hrsz-ú legelő művelési ágú, 4 ha 1540 m2 területű 6,65 AK értékű
ingatlanból a határozat mellékletét képező felmérési vázrajz szerint 8610 m2 részterületet,
Cservenák Mihály (sz: 1948.) Patvarc, Tölgyfa u. 11. szám alatti lakos részére az alábbi
feltételekkel idegeníti el:
a) a vevő a Mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII.
törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelel,
b) a részterület vételára: 430.500.- Ft, azaz négyszázharmincezer ötszáz forint, mely
összeget a vevőnek az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg egy összegben kell
megfizetni,
c) a telekhatár- és területrendezési munkarészek elkészíttetése és engedélyeztetése a vevő
feladata és költsége,
d) az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli,

2.

A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2018. december 31-ig
megkötendő adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és
az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
Határidő: 2018.12.31.

4.)

Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú
pályázat benyújtására
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 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2018. (IV.26.) határozata
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása tárgyú
pályázat benyújtásáról
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1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati felhívásra az 1.b)
pályázati alcélt illetően, 15.328.900,- Ft támogatási összeg erejéig pályázat kerüljön
benyújtásra a Patvarci Hársfavirág Tagóvoda tornatermének felújítására vonatkozóan.
2. A Képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén saját erőként biztosítja a fejlesztési
költség 15%-át, azaz 2.705.100,- Ft-ot a 2018. évi költségvetése terhére.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést.
K.m.f.

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
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