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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 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 

   Mega György osztályvezető 
 
MEGHÍVOTTKÉNT JELEN VAN: Oravecz István Balassagyarmati Városfejlesztő Kft.            
 
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 a Patvarc 033 hrsz alatt található erdőterület vonatkozásában erdőgazdálkodói 

többlethasználati megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
2.) Előterjesztés a Patvarc 055/1, 055/7, 055/19, 055/20, 055/21, 068, 074 hrsz-ú és a 0103/1 

hrsz-ú termőföldek cseréjére  
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

3.) Előterjesztés a Patvarc 024/10 hrsz-ú ingatlan egy részének hasznosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

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

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

szerződések megkötésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

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

 
7.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a 

közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
8.) Előterjesztés az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 

Kft-vel kötött megbízási szerződés módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
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9.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének 
elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

10.)  Előterjesztés a Patvarci Községháza felújítása - 2. ütem tárgyú közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Napirendek 
 
1.) Előterjesztés a Patvarc 033 hrsz alatt található erdőterület vonatkozásában 

erdőgazdálkodói többlethasználati megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester az előterjesztés minden fontos információt tartalmaz. Patvarc 
Község Önkormányzata erdőgazdálkodási többlethasználati szerződést köt Balla Tibor 
erdőgazdálkodóval határozatlan időtartamra. A megállapodás tervezet szerint az erdőgazdálkodó 
a tárgyévet követő február 15.-ig az erdőgazdálkodói tevékenységről beszámolót készít és a 
tulajdonostársak részére megküldi. 8. pontban: a megállapodás határozatlan időre jön létre. 9. 
pontban: az erdőgazdálkodó a tárgyévben a szerződés tárgyát képező ingatlanon keletkező 
hasznot, tulajdoni hányaduk arányában a tárgyévet követő év február 15-ig köteles a 
tulajdonostársaknak megfizetni. A tulajdonostársak előzetes egyeztetés alapján a fahasználatból 
származó haszon természetben –faanyag- is kiadható tulajdoni hányaduk arányában. Én ennyit 
szerettem volna kiemelni. Van esetleg a Képviselő-testületnek kérdése, véleménye a napirendi 
ponttal kapcsolatban? 
 
Mega György: Balassagyarmat Város Önkormányzatánál is van hasonló terület, ami közös 
tulajdonban van viszont ott nincs írásos megállapodásunk. Itt kedvezőbb az a felállás, hogy lesz 
írásos megállapodás, ami alapján tudjuk őt kötelezni.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Oda kell majd figyelni az elszámolásnál. 
 
Forgács Ákos alpolgármester: Az erdőgazdálkodás egy varázslás, ez a módszere. 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Még ügyvédi időmből volt egy per ahol erdőtulajdonosok 
voltak az ügyfeleim. Az volt a lényege, hogy az erdőgazdálkodó nem úgy számolt el ahogy kellett 
volna illetve az elszámolás is hiányos volt így az jött ki belőle, hogy az erdőtulajdonosoknak 
kellett volna még fizetni. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Én is ettől tartok. Nem szeretném, ha az önkormányzatnak 
hátránya származna ebből a megállapodásból. 
 
Forgács Ákos alpolgármester: Ellenőrizhetetlen. Egy példa: van egy csitári társaság ahol 
erdőgazdálkodással foglalkoznak, hárman vannak benne. 2 hektáros erdőről van szó. Ez a három 
ember a 2 hektáros erdőbe fejenként kb 2,5 millió forintot vet ki. Úgy hogy levontak belőle 
minden költséget. A közvetlenül mellette lévő  45 hektáros erdő a Gurman féle társaságé ahol egy 
vasat nem kapott senki és nem tudja senki, hogy mi lett a fával. Az az igazság, hogy nagyon 
szabályozatlan ez az egész dolog. Ki mondja meg, hogy mekkora az a faállomány mennyit 
termeltek ki van egy becslés, amit az erdészettel meg lehet becsültetni. Azzal is lehet fegyverkezni, 
hogy visszatartom az összeget az újra telepítés kapcsán. Mindegy. Abból induljunk ki, hogy Balla 
Tibor rutinos ilyen szempontból.   
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Arra kell majd odafigyelni, ha a termelést megkezdi 
nyomon kell követni, hogy mennyit szállított el. Az szokott lenni a kérdőjel, hogy ténylegesen 
mennyit szállított el.  
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Bernáth Kornélia polgármester: Azt hogy fogjuk figyelni és ki fogja ellenőrizni? Nem is fogunk 
tudni róla.  
 
Mega György: Mivel lesz megállapodás jobban kézben tudjuk tartani a dolgokat.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2019. (III.25.) határozata 
Patvarc 033 hrsz alatt található erdőterület vonatkozásában erdőgazdálkodói 

többlethasználati megállapodás megkötésére 
 
(1) Patvarc Község Önkormányzata erdőgazdálkodási többlethasználati szerződést köt Balla 

Tibor erdőgazdálkodóval határozatlan időtartamra Patvarc község résztulajdonában lévő 033 
hrsz-ú erdőterület vonatkozásában a mellékelt szerződésben szereplő tartalommal. 

 
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a 

szerződés megkötésére. 
 

Határidő: szerződés megkötése: 2019.március 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
2.) Előterjesztés a Patvarc 055/1, 055/7, 055/19, 055/20, 055/21, 068, 074 hrsz-ú és a 

0103/1 hrsz-ú termőföldek cseréjére  
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület 
tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Mega György: Azt tapasztaljuk, hogy ütközik a rendezési tervel akár az önkormányzat 
elképzelése akár az állampolgár elképzelése. Ezek mind Natura 2000 területek.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Ha magántulajdonba is kerül -tehát ha úgy döntünk, hogy 
cserélünk - az új tulajdonosra is vonatkozik a HÉSZ-ben foglalt szabályozás. Szeretnék felolvasni 
az előterjesztésből, mert ez volt a lényeg. Kérelmét az alábbiakkal indokolta: „Az Önkormányzat 
tulajdonában lévő terület a már meglévő területeim közvetlen szomszédságában található. Több 
szempontból nagy könnyebbséget jelentene a tulajdonok egy területre való csoportosítása. Az 
ipolyparti területtel szemben az égeres erdő a vágást követően forrásként jelentkezik. Az 
ipolyparton lévő műveletlen területen található elburjánzott legelő bevételt kizárólag kitisztítással, 
valamint egyéb energia és vagyon ráfordítással adhat. Amennyiben a kérésemre pozitív választ 
kapok, ezeket a költségeket a fenti indokok miatt mi szeretnénk ráfordítani.”  
 
Forgács Ákos alpolgármester: Én nem támogatom a cserét. 
 
Szandai Attila: Én sem.  
 
Forgács Ákos alpolgármester: Minek az égeres? 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Igen ez az egyik. Másrészt ott van egy területünk ahol van egy 
horgásztó azzal még bármi lehet.  
 
Forgács Ákos alpolgármester: Ráadásul az éger még tűzifának is gyenge.  
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Bernáth Kornélia polgármester: Az égert, nem is tudom minek lehetne használni.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Nem tudom még mi lesz belőle, de voltak olyan 
előjelzések, hogy a földalapú támogatások meg fognak változni 2020. után. Nem a földalaphoz 
lesz kötve, hanem a terményhez. Illetőleg a Natura 2000-s területek, amikre viszonylag nagyobb 
pénzt lehet majd kapni.  
 
Forgács Ákos alpolgármester: Natura 2000-s területeken is lehet termelni csak nagyon szigorú 
feltételek mellett. Nem lehet műtrágyázni.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Olyan kultúrát nem lehet oda ültetni, ami megváltoztatja 
az élőhelyet.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Szerintem ők nincsenek tisztában azzal, hogy majd rájuk is fog 
vonatkozni a HÉSZ-es szabályzat.  
 
Mega György: Én csodálkoztam is, hogy ilyen volumenű terület csere kapcsán nem kerestek fel.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Nekem behozták a kérelmet, én pedig továbbítottam Mega 
Györgynek.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2019. (III.25.) határozata 
a Patvarc 055/1, 055/7, 055/19, 055/20, 055/21, 068, 074, 0103/1 hrsz-ú és a  

0103/1 hrsz-ú termőföldek cseréjéről 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Patvarc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2003. (V.27.) önkormányzati 
rendelete 13.§-ában foglaltakra tekintettel nem támogatja Vitéz Nóra Patvarc, Babits M. u. 
25. szám alatti lakos ingatlancsere kérelmét a Patvarc Község Önkormányzata 
tulajdonában lévő, Patvarc 055/1, 055/7, 055/19, 055/20, 055/21, 068 és a 074 hrsz-ú 
ingatlanok vonatkozásában. 
 

2. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
döntésről a kérelmezőt tájékoztassa. 

 

Felelős:      Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő:  kiértesítésre: 2019. április 15. 

 
3.) Előterjesztés a Patvarc 024/10 hrsz-ú ingatlan egy részének hasznosítására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Kiss Kálmán Zoltán azzal a kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz, hogy 024/10 hrsz alatt felvett, szántó művelési ágú, 11 ha 6045 m2 területből 
kb 1 hektár bokros földterületet bérbe vehessen. Méheit már korábban is itt tárolta csak Hlacsok 
János felszántotta az önkormányzati utat, ezáltal lett egy 70 cm árok és így Kiss Kálmán nem 
tudta megközelíteni azt a területet, ahol a méheket tárolja. Ezért úgy gondolta, hogy papír alapon 
kéri a terület használatát. Eddig szóbeli megállapodás útján használhatta a területet. Rendben 
tartotta, jelenléte miatt nem hordanak oda szemetet, ez egy szimbiózis volt az önkormányzat és ő 
közte. Kiss Kálmán azt mondta, hogy amíg csak lehet ő használná a területet. Mondtam, hogy 
meg fogom kérdezni, hogy jogilag milyen lehetőségeink vannak.  
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Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Két lehetőség van, vagy határozott ideig, maximum 15 
évig, illetve határozatlan időtartamra. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Melyikkel jár jobban az önkormányzat? 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A határozatlannal jár jobban. Ha valamilyen más okból 
mégis szeretné használni az önkormányzat azt a területet, akkor felmondhatja a szerződést. 
 
Mega György: A határozati javaslat f) pontja ki is tér arra, hogy a szerződést bármelyik fél 
írásban indokolás nélkül 30 napos határidővel felmondhatja. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Javaslom a határozatlan időtartamot.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, az 
a) pontba határozatlan időtartam kiegészítésével, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal 
elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2019. (III.25.) határozata 
a patvarci 024/10 hrsz-ú ingatlan egy részének hasznosításáról 

  
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a kizárólagos tulajdonát képező, 

Patvarc 024/10 hrsz-ú, 11 ha 6045 m2 területű szántó megnevezésű ingatlanból 1 hektár 
nagyságú területet (a határozat mellékletét képező térképvázlaton megjelölve) Kiss Kálmán 
Zoltán Patvarc, Kis u. 14. szám alatti lakos részére használatába adja az alábbi feltételekkel: 

 
a) a használat határozatlan időtartamra szól, 
b) az ingatlan használója szükség szerint, de évente legalább két alkalommal köteles a 

használt ingatlanrész gyommentesítését elvégezni, 
c) amennyiben a használatba átadott ingatlannal kapcsolatosan az ingatlanok 

használójának felróható hiányosság miatt az erre illetékes hatóság eljárást indít, 
majd pénzbíráságot szab ki Patvarc Község Önkormányzata részére azt az 
ingatlan használója köteles megfizetni, 

d) a területen felépítmény nem létesíthető, a terület használata másnak nem 
engedhető át, alhaszonbérbe nem adható, 

e) a területre Kiss Kálmán Zoltán földhasználati jogot az ingatlan-nyilvántartásban 
nem jegyeztethet be, a földalapú támogatás iránti kérelmet nem nyújthat be, 

f) a szerződést bármelyik fél írásban indokolás nélkül 30 napos határidővel 
felmondhatja, 

g) 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 2019. április 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
4.) Előterjesztés az őrhalmi 0127/7 hrsz-ú legelő hasznosítására  

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
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Bernáth Kornélia polgármester: Uram Pál kéri az őrhalmi 0127/7 hrsz-ú legelő rész ismételt 
béradását legeltetés céljából, az előző szerződésben foglalt feltételek szerint. A határozati 
javaslatban benne van minden fontos adat, aminek benne kell, hogy legyen. A terület használati 
díja 2.-Ft/m2/év, területen felépítmény nem létesíthető, a terület használata másnak nem 
engedhető át, alhaszonbérbe nem ad nem adható, a területre Uram Pál földhasználati jogot az 
ingatlan-nyilvántartásban nem jegyeztethet be, a földalapú támogatás iránti kérelmet nem nyújthat 
be, szerződés megszűnése esetén a használó köteles a haszonbérleményt olyan állapotban 
visszaadni, hogy azon a művelési ágnak megfelelő, rendeltetésszerű gazdálkodás folytatható 
legyen. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2019. (III.25.) 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 2019. május 01. napjától 2019. október hó 31. napjáig, 
b) a terület használati díja 2.-Ft/m2/időtartam,  
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 földalapú 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 2019. április 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
5.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanok gyommentesítésével 

kapcsolatos szerződések megkötésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Két határozati javaslat is szerepel az előterjesztésben. Az 1. 
határozati javaslat vonatkozik azokra a területekre, amelyekre terület alapú támogatást nyújt be az 
önkormányzat. Ezeket folyamatosan rendben kell tartani. Már évek óta Tóth Katalin végzi ezeken 
a területeken a kaszálást. 70.000.-Ft/alkalom, az időpontokat telefonon szoktuk leegyeztetni. A 2. 
határozati javaslat azokra a területekre vonatkozik, amelyeknél tavaly abban maradtunk, hogy ne 
haszonbérleti szerződés legyen, mivel megbeszéltük, hogy nem kérünk érte pénzt, hanem 
vállalkozási szerződést kössünk és így a fűért cserébe rendben tartja ezeket a területeket. Tóth 
Katalin és férje Kovács Ferenc megkerestek, hogy ők tisztességesen rendben tartják, jó gazda 
módjára használják a területeket így azt kérték, hogy ne egy gazdasági évre legyen nekik 
megállapítva a használat, hanem 5 évre. Sok energiát, pénzt és időt áldoztak rá. Én nem látom 
ennek akadályát.  
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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 

16/2019. (III.25.) határozata 
Patvarc Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok gyom-és parlagfű 

mentesítéséről 

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező, őrhalmi 
0127/9 hrsz alatt felvett, legelő művelési ágú, 2376 m2 területű, a patvarci 089/1 hrsz alatt felvett, 
szabadidőközpont megnevezésű, 4607 m2 területű, a patvarci 017/17 hrsz alatt felvett, szántó 
művelési ágú 4193 m2 területű, a patvarci 09/2 hrsz alatt felvett, szántó 1 ha 1225 m2 területű, a 
patvarci 401/1 közterület megnevezésű, 8730 m2 terület, a patvarci 401/11 hrsz alatt felvett 
beépítetlen terület megnevezésű, 929 m2 területű, valamint a patvarci 208 hrsz-ú közterület 
megnevezésű 4202 m2 területű ingatlanok gyommentesítésére 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 (vállalkozási) szerződést kötni az alábbi feltételek szerint: 

a) Tóth Katalin a terület gyom-és parlagfűmentesítésével kapcsolatos feladatokat szükség 
szerint, de legalább három alkalommal az önkormányzattal történő előzetes egyeztetés 
szerinti időpontban köteles lekaszálni, 

b) az a.) pont szerinti díj összege: 70.000.-Ft/alkalom, 
c) a szerződés 2019. május 01-től 2019. október hó 31. napjáig határozott időtartamra szól, 
d) amennyiben az erre illetékes hatóság az ingatlanok gyom-és parlagfű mentesítésével 

kapcsolatban az önkormányzattal szemben pénzbírságot szab ki, Tóth Katalin köteles  a 
bírságnak megfelelő összeget az arra vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított 15 
napon belül megfizetni, 

e) a szerződést bármelyik fél írásban, indokolás nélkül 30 napos felmondási idővel 
felmondhatja. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és a 
szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő : a kiértesítésre 2019.április 15 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

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

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17/2019. (III.25.) 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 ingatlanok 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 
(vállalkozási) szerződést kötni az alábbi feltételek szerint: 
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a) Tóth Katalin a terület gyom-és parlagfűmentesítésével kapcsolatos feladatokat a területen 
található fű fejében végzi, azért pénzbeli ellenszolgáltatást nem kér, 

b) a szerződés 2019. április 01-től 2024. március 31-ig terjedő határozott időtartamra szól, 
c) a szerződést bármelyik fél írásban, indokolás nélkül 30 napos felmondási idővel 

felmondhatja, 
d) a területen felépítmény nem létesíthető, a terület használata másnak nem engedhető át, 

alhaszonbérbe nem ad nem adható, 
e) a területre Tóth Katalin földhasználati jogot az ingatlan-nyilvántartásban nem jegyeztethet 

be, földalapú támogatás iránti kérelmet nem nyújthat be, 
f) amennyiben az erre illetékes hatóság az ingatlanok gyom-és parlagfű mentesítésével 

kapcsolatban az önkormányzattal szemben pénzbírságot szab ki Tóth Katalin köteles  a 
bírságnak megfelelő összeget az arra vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított 15 
napon belül megfizetni, 

g) a 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 megkötésére és a szükséges 
intézkedések megtételére. 

Határidő : a kiértesítésre 2019.április 15 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
6.) Előterjesztés 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. 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 

18/2019. (III.25.) határozata 
a Patvarc község közigazgatási 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 a 9/2019. (II.25.) számú határozatával kiírt pályázatot 
eredménytelenné nyilvánítja. 

 

2. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban hivatkozott 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: 2019. április 15. 
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Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 

7.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a 
közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Tudomásomra jutott, hogy rendőrkapitány úr felajánlotta azt a 
lehetőséget, hogy szívesen készítenek Patvarc specifikus beszámolót.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Igen, eddig még soha nem érkezett ilyen ajánlat a 
beszámoló kapcsán. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Idén még elfogadjuk a balassagyarmati beszámolót, jövőre pedig 
kérjük, hogy készítsék el Patvarc specifikus beszámolót.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2019. (III.25.) 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: 2019. április 15. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 

 
8.) Előterjesztés az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Kft-vel kötött megbízási szerződés módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft küldött az önkormányzatnak egy levelet melyben megírták, hogy a 2013-ban kötött 
szerződés értelmében az ügyeleti ellátás teljes körű működtetéséért havonta 20 Ft/fő megbízási 
díjat számolnak fel. A díj lakosságszám arányosan kerül meghatározásra. Ezen összeg és a NEAK 
finanszírozás biztosítja az ügyeleti ellátás teljes költségét: ügyeleti szolgáltatás bére, járulékai, 
gépkocsi üzemeltetési költségek, gyógyszerek és eszközök beszerzése, pótlása, helyiségek 
rezsiköltsége. Az elmúlt években az egészségügyi dolgozók körében, vagyis a háziorvosok, 
kórházi és mentési rendszerben béremelést hajtottak végre, ugyanakkor az orvosi ügyeletek a 
finanszírozás rendezéséből kimaradtak. Az orvosi ügyeletek semmiféle emelést nem kaptak, amely 
komoly bérfeszültséget okozott az ellátásban dolgozók körében, ugyanis az ügyelet ellátását 
másodállásban végzik a munkavállalók, a főállásukhoz viszonyítottan alacsonyabb bérezésért. Így 
a jelenlegi 20 Ft/fő megbízási díj 40 Ft/fő-re való megemelését kérték. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
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20/2019. (III.25.) határozata 
az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel 

kötött megbízási szerződés módosításáról 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Orvosi Ügyelet 
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a Patvarc község ellátási körébe 
tartozó lakosság központi orvosi ügyeleti ellátásának biztosítására kötött megbízási szerződés 
6. pontját a következőképpen kívánja módosítani: 

„A Megbízott az ügyeleti ellátás teljeskörű működtetéséért havonta 40,-Ft/fő megbízási 
díjat számít fel. Ezen összeg és a NEAK finanszírozás biztosítja az ügyeleti ellátás teljes 
költségét (ügyeleti szolgáltatás bére, járulékai, gépkocsi üzemeltetés, gyógyszerek és 
eszközök beszerzése, pótlása, helyiségek rezsiköltsége stb.). Megbízó vállalja, hogy az 
önkormányzati támogatás összegét folyamatosan, a tárgyhónapot követően, a benyújtott 
számla kézhezvételét követően, 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki. Felek rögzítik, 
hogy a megbízási díjat minden évben a KSH által kiközölt infláció mértékével növelik. 
Továbbá a Felek rögzítik, hogy a feladat ellátása során a lakosságszámot minden év január 
1-i állapot szerint határozzák meg. 

2. Az 1./ pontban foglalt szerződésmódosítás 2019. április 1. napjától lép hatályba. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket. 

 
 
Határidő: 2019. április 15. 

Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző  és Bernáth Kornélia, polgármester 
 

 
9.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének 

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 

21/2019. (III.25.) határozata 
Patvarc Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének  

elfogadásáról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 

közbeszerzési tervét az e határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el. 

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

 
 

Határidő: 2019. március 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
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A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 

 
K.m.f. 

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


