
 - 1 -

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 2019. január hó 24. napján 
tartott üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Forgács Ákos alpolgármester, Szandai Attila 

és Berkes Andor 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 4 fő van jelen és megnyitja azt. 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
A napirendre vonatkozóan javasolja a „Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzatának Patvarc 
Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára ” 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 a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi beszámolójának 

jóváhagyására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 

2.) Előterjesztés a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására szóló pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

3.) Előterjesztés az Illegális hulladéklerakók felszámolása tárgyú pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
4.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzatának Patvarc Község Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 
Napirendek 
 
 
1.) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

beszámolójának 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. 
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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 

1/2019. (I.24.) 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: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
Határidő: folyamatos 
 

2.) Előterjesztés a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására szóló 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 

2/2019. (I.24.) határozata 
a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására szóló 

pályázat benyújtásáról 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a kiegyenlítő 
bérrendezési alap támogatása tárgyú pályázati felhívásra pályázat kerüljön benyújtásra a 
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
bérrendezése érdekében. 

2.  A Képviselő-testület 2019. január 1. napjával kezdődően vállalja, hogy Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben rögzítetthez képest 20%-kal emelt 
összegben, azaz 46.380.- forintban állapítja meg a Balassagyarmati Közös Önkormányzati 
Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját. 

3. A Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatalnál 2018. július 1. napján a Magyarország 
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben rögzített 38.650.- forintos 
illetményalapot alkalmazták. 

 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételéről. 
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Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 
 

3.) Előterjesztés az Illegális hulladéklerakók felszámolása 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 

3/2019. (I.24.) határozata 
az Illegális hulladéklerakók felszámolása tárgyú pályázat 

 benyújtásáról 
 
 

4. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Illegális 
hulladéklerakók felszámolása tárgyú pályázati felhívásra pályázat kerüljön benyújtásra a Patvarc 
közigazgatási területén lévő illegális hulladéklerakók felszámolására vonatkozóan. 
 
 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételéről. 
 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 

 
 

4.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzatának Patvarc Község Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára 
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 
4/2019. (I.24.) határozata 

Patvarc Község Önkormányzatának Patvarc Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 
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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: 2019. január 31.  
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 

 
 

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


