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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 2019. február hó 25. 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 polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 4 igen 
szavazattal elfogadott. 

 
N A P I R E N D:  
 
1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. 

(III.02) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 

2.) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésével 
való egyetértésre 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

3.) Előterjesztés a Központi Óvoda 2019. évi költségvetésével való egyetértésre 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
4.) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
5.) Előterjesztés Vízkorlátozási intézkedési terv elfogadására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

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

7.) Előterjesztés az óvodába történő beiratkozás időpontjának meghatározására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

8.) Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadságütemezésének jóváhagyására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 
 
 
 
 



 - 2 -

Napirendek 
 
1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 

2/2018. (III.02) rendeletének 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 

2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelete 
Patvarc Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 

2/2018. (III.02.) rendeletének módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

2.) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 
költségvetésével 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. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2019. (II.25.) határozata 
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésével való 

egyetértésről 
 
 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését. 
 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az 
intézmény fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa. 
 
Határidő: 2019. március 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
3.) Előterjesztés a Központi Óvoda 2019. évi költségvetésével 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. 
 
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 
6/2019. (II.25.) határozata 

a Központi Óvoda 2019. évi költségvetésével való egyetértésről 
 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal egyetért a Központi Óvoda 2019. évi költségvetésével. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről 
Balassagyarmat Város Önkormányzatát tájékoztassa. 
 
Határidő: 2019. március 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
4.) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben 
bemutatásáról 
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 

7/2019. (II.25.) határozata 
Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 
 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testületet az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 29/A. § -ban foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése 
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 
évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:  

 
Saját bevételek összege: 
2018         6 500 e Ft 
2019         5 350 e F 
2020         5 400 e Ft 
2021         5 400e Ft 

 
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
2018               --- 
2019               --- 
2020               --- 
2021               --- 

 
2) A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt követelménynek, 
amely szerint: 
 
„Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési 
kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem 
haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.” 
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Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: 2019. február 28. 
 
5.) Előterjesztés Vízkorlátozási intézkedési terv 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. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2019. (II.25.) határozata 
Vízkorlátozási intézkedési terv elfogadásáról 

  
1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Patvarc község 

Vízkorlátozási Intézkedési tervét a mellékletben csatolt tartalommal. 
 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a vízkorlátozási intézkedési terv 

aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Bernáth Kornélia Polgármester 
Határidő. 2019. március 15. 

 
6.) 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. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2019. (II.25.) 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, 2019. április 21. napjától 
számított egy éves, határozott időtartamra.  
 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2019. március 05. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
             Tunyoginé dr. Gálik Ágnes 
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7.) Előterjesztés az óvodába történő beiratkozás időpontjának meghatározására 
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 

10/2019. (II.25.) határozata 
az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 

 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019/2020. nevelési évre 
vonatkozóan egyetért azzal, hogy a feladatellátási megállapodás keretében fenntartott 
Központi Óvodába történő beiratkozásra az alábbi időpontokban kerüljön sor.  
 

2019. május 6. (hétfő) 8.00 – 17. 00 
2019. május 7. (kedd) 8.00 – 17.00 

2019. május 8. (szerda) 8.00 – 18.00 
 

2. A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy biztosítsa a 
Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező szülők (szülői felügyeletet gyakorlók) velük egy 
háztartásban élő gyermekei felvételét az egyes óvodai feladatellátási helyekre. Mindezt 
azzal a megkötéssel, hogy az Ipolyszög és Patvarc községeken működő egycsoportos 
tagóvodák védelmében a balassagyarmati óvodai feladatellátási helyeken csak abban az 
esetben kerülhet sor e két településről érkező gyermekek felvételére, ha a községi 
tagóvodák férőhelyei megteltek, illetve ha az érintett települések Képviselő-testületei 
ehhez hozzájárulásukat adták. Más településekről érkező igények alapján óvodai férőhely 
biztosítására csak a nevelési év vonatkozásában jóváhagyott önkormányzati költségvetési 
rendeletben foglaltak szerint van lehetőség.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 
 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a helyben szokásos módon tegye 
közzé és az érintett köznevelési intézmény vezetőjét tájékoztassa a döntésről. 
 
Határidő: 2019. március 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a 
rendelkezésükre álló kommunikációs eszközökkel gondoskodjanak az óvodai beiratkozás 
időpontjának, a jelentkezési eljárás folyamatának és feltételeinek nyilvánosságra 
hozataláról. 
 
Határidő: 2019. március 29. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester, Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

 
 

8.) Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadságütemezésének jóváhagyására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
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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 

11/2019. (II.25.) határozata 
a polgármester 2019. évi szabadságütemezésének  

jóváhagyásáról 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bernáth Kornélia polgármester 2019. évi 
szabadságütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
 

Kezdete Vége Munkanapok száma 
2019. 03. 18. 2019. 03.22. 5 nap 
2019. 04. 15. 2019. 04. 19. 5 nap 
2019. 05. 20. 2019. 05. 24. 5 nap 
2019. 06. 17. 2019. 06. 21. 5 nap 
2019. 07. 08. 2019. 07. 12. 5 nap 
2019. 08. 12. 2019. 08. 16. 5 nap 

2019. 09. 09. 2019. 09. 10. 2 nap 

Összesen:  32 nap 
 
 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 

 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
       polgármester             jegyző 


