Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember hó 12.
napján tartott üléséről.
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Forgács Ákos alpolgármester, Szandai Attila
Berkes Andor képviselők
HIVATALBÓL JELEN VAN: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
Gramantik Eszter jegyzőkönyvvezető
MEGHÍVOTTKÉNT JELEN VAN: Moór Mátyás főépítész
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 a Központi Óvoda maximális
csoportlétszám túllépésének engedélyezésével való egyetértésre” című napirendi pont felvételét,
amit 5. napirendi pontként tárgyalnak meg, melyet a Képviselő- testület 4 igen szavazattal
elfogadott.
A napirendre vonatkozóan javasolja továbbá a „Előterjesztés a Nyugat-Nógrádi Regionális
Vízellátó Rendszerrel és a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 20192033 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervre ” című napirendi pont felvételét, amit 6.
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 törvényességi felügyeleti eljárás nyomán új településkép védelmi rendelet
megalkotására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

2.)

Előterjesztés a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
kiírására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

3.)

Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó
munkatervének véleményezésére
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

4.)

Előterjesztés a Babits M. úti játszótér felújítására és karbantartására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester
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5.)

Előterjesztés a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésével
való egyetértésre
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

6.)

Előterjesztés a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel és a Balassagyarmati
Regionális Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2019-2033 évekre vonatkozó gördülő
fejlesztési tervre
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

Napirendek
1.)

Előterjesztés törvényességi felügyeleti eljárás nyomán új településkép védelmi
rendelet megalkotására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

Bernáth Kornélia polgármester ismerteti az előterjesztést. A közmeghallgatáson aljegyző asszony
azt a módosító javaslatot tette, hogy a rendeletből kerüljön ki a 4. és 5. számú melléklet, hiszen az
egy az egyben felsőbb szintű jogszabály beemelése. Javaslom a módosító javaslat elfogadását.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a módosított rendelet
tervezetet, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
11/2018. (IX.14.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2.)

Előterjesztés a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázat kiírására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

Bernáth Kornélia polgármester: Az előterjesztésben szerepel egy határozati javaslat, ami egyrészt
tartalmazza magát azt, hogy csatlakozunk az ösztöndíjpályázathoz, másrészt kiírjuk a pályázatot,
harmadrészt pedig, hogy biztosítunk a 2019. évi költségvetésben egy 300.000.- Ft-os keretet erre a
célra.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2018. (IX.12.) határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról
1./

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
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a./
csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási
tanulmányaikat a 2019/2020. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 2019. évi
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz,
b./
az ösztöndíj odaítélésére – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő együttműködésében az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott általános pályázati feltételek figyelembe
vételével - pályázatot ír ki,
c./
a fenti célra az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül
300.000.- Ft-ot biztosít.
2./

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:

a pályázathoz való csatlakozásra:
2018. október 3.
a pályázat elbírálására:
2018. december 6.
Felelős:dr. Varga Andrea jegyző

Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
3.)

Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó
munkatervének véleményezésére
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
40/2018. (IX.12.) határozata
a Központi Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervének
véleményezéséről
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda (OM 200635)
2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervét a határozat mellékletében foglalt
tartalommal megismerte és az abban foglaltakkal egyetért.
2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. október 10.
Felelős: jegyző
4.)

Előterjesztés a Babits M. úti játszótér felújítására és karbantartására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

Bernáth Kornélia polgármester: Tulajdonképpen erről már egyszer döntött a Képviselő-testület.
Az a lényeg, hogy Vidámi-Zsebe Anitával felmértük a Babits M. utcai, valamint az óvoda udvarán
található játszóeszközöket. Akkor megegyeztünk a pénzügyi osztállyal, hogy január 15.-ig leadjuk
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az igényt, hogy mennyit különítsünk el erre a célra a 2018. évi költségvetésben. A 2018. évi
költségvetés tartalmaz 1.250.000.- Ft-ot, így a megvalósításhoz a fedezet rendelkezésre áll.
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Az eredeti költségvetési tervnél az óvodai és a Babits M
utcai játszótér is szerepelt. Viszont idő közben a Központi Óvodától kapott pénzalapot a Patvarci
Hársfavirág Tagóvoda. Erre tekintettel gondoltam tisztázzuk, hogy konkrétan milyen munkák
valósulnak mega keretből.
Bernáth Kornélia polgármester: A Babits M. utcai játszótéren lesz egy új homokozó, azon kívül
az összes játszótéri eszköz fel lett újítva. A padokat is felújítottuk, de a padok felújítása nem
képviselt akkora költséget -a festék, mint anyag költség jelent meg- a többi anyagot sikerült
máshonnan beszereznünk és az összeszerelését is megoldottuk. Az U alakú kerítés festése és
csiszolása is megtörtént. A homokozóba a homok beszerzése folyamatban van. Az óvodai
udvarban is az összes játszóeszköz le lett csiszolva, festve, ki lett javítva, karbantartva, kicserélve
az az elem, ami már nem volt használatra alkalmas. Az a lényege az egésznek, hogy amikor a
2018. évi költségvetést terveztük akkor 1.250.000.- Ft-ot betettünk játszóterek felújítására. Tavaly
is foglalkoztunk a játszóterekkel, de mire a megvalósításhoz értünk novemberben, akkor a rossz
időjárás miatt nem lett belekezdve a felújításba. Ezáltal sajnos tovább romlottak az eszközök a tél
bekövetkeztével. Így sokkal többet kellett ráfordítani. A Központi Óvodában idei évben
elkülönítettek a költségvetésben 2.100.000.- Ft-ot játszótéri eszközökre. Ezt az összeget
kisorsolták 3 tagóvodának. A Patvarci Tagóvodát is kisorsolták, így kapott 700.000.-Ft-ot. Mi
betettünk 1.250.000.- Ft-ot a költségvetésbe a két játszótérre, közben az óvoda kapott 700.000.Ft-ot a Központi Óvodától, ezáltal nem kellett növelni a mi keretünket a megnövekedtek a
költségek miatt.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2018. (IX.12.) határozata
a Babits M. úti játszótér felújításáról és karbantartásáról
1./
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Babits M. úti közterületi
játszótéren a bekért árajánlatok alapján a szükséges karbantartási, felújítási munkákat
elvégezteti összesen bruttó 1.250.000.- Ft összegben, mely a 2018. évi költségvetésben
rendelkezésre áll.
2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. december 31.
Felelős:
Bernáth Kornélia polgármester
5.)

Előterjesztés a Központi Óvoda maximális
engedélyezésével való egyetértésre
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

csoportlétszám

túllépésének

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
42/2018. (IX.12.) határozata
a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2018/2019. 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
2018/2019. nevelési évben a maximális óvodai csoportlétszám túllépését a fenntartásában
működő Központi Óvoda alábbi feladatellátási helyein, csoportjaiban és létszámokkal
engedélyezze:
KÖZPONTI ÓVODA (OM: 200635)
2018/2019. nevelési év
Feladatellátási hely
Csoport
Engedélyezett létszám
Központi Óvoda
Csillag
26 fő
Cseperedő Tagóvoda
Ficánka
27 fő
Micimackó
26 fő
Nyitnikék Tagóvoda
Katica
26 fő
Meseerdő Tagóvoda
Tekergő
27 fő
Pillangó
27 fő
2) A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda
vezetőjét és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2018. október 10.
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző
6.)

Előterjesztés a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel és a
Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2019-2033 évekre
vonatkozó gördülő fejlesztési tervre
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
43/2018. (IX.12.) határozata
a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszerrel és a Balassagyarmati Regionális
Szennyvízrendszerrel kapcsolatos, 2019-2033 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervről
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Nógrádi Regionális
Vízellátó Rendszernek és a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszernek a Patvarc
Község Önkormányzatának tulajdonában álló részére a gördülő fejlesztési tervről az alábbi
döntést hozza:
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A Képviselő-testület megbízza a szolgáltatást végző DMRV Zrt-t, hogy Patvarc Község
Önkormányzata képviseletében készítse el és nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz a 2019-2033. évekre vonatkozó beruházási terveket a vízellátásivalamint a szennyvízelvezetés és tisztítás rendszerére vonatkozóan a következő feltételekkel:
-

-

Az önkormányzat csak a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján őt megillető bérleti díj,
illetőleg az esetleges pályázati források erejéig vállal kötelezettséget úgy a közműves
vízellátási rendszeren, mint a közműves szennyvízelvezetés és tisztítási rendszeren a
beruházásokra vonatkozóan.
A feladatok forrásának meghatározásánál figyelembe kell venni a szolgáltató által
elkészítendő felújítási és pótlási tervnél a bérleti díj terhére betervezett munkák forrásait.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban
szükségessé váló egyéb intézkedések megtételére.

Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
Határidő: a DMRV Zrt értesítésére: 2018. szeptember 28.

A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést.
K.m.f.

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
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