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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április hó 18. napján 
tartott üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Forgács Ákos alpolgármester, Szandai Attila 

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 3 fő van jelen (Berkes Andor 
igazoltan van távol) és megnyitja azt. Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e 
vélemény, javaslat. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 3 igen 
szavazattal elfogadott. 

 
N A P I R E N D:  
 
1.) Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 

következményeiről szóló 18/2013.(IX.23.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
2.) Előterjesztés a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszer üzemeltetési szerződés 

egybefoglalásának elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

3.) Előterjesztés az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsába történő tagdelegálásra 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
4.) Előterjesztés  

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
Napirendek 
 
 
1.) Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 

következményeiről szóló 18/2013.(IX.23.) önkormányzati rendelet 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 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

3/2019. (IV.20.) önkormányzati rendelete 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 18/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
2.) Előterjesztés a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszer üzemeltetési 

szerződés egybefoglalásának 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. 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény 5/H. § (1) pontja alapján egy víziközmű-rendszer üzemeltetési kérdéseiről csak egy 
üzemeltetési szerződés rendelkezhet. Ezért tavaly decemberig egybe kellett volna foglalni a 
szerződéseket az üzemeltetőnek. Az Energetikai Hivatal jóváhagyta Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának vagyonkezelési szerződését. Azon kívül minden más önkormányzatnak 
bérleti üzemeltetési szerződés van a szennyvíz víziközmű-hálózatra. Tartalmánál fogva a bérleti 
üzemeltetési szerződése és a vagyonkezelési szerződés nem volt egybefoglalható. Azt gondolom, 
hogy egyik településnek sem hátrány az, hogyha vagyonkezelés keretében különböző felújításokat, 
javításokat, minden elvégzendő munkát ők mérnek fel, ők finanszírozzák és nem nekünk kell 
látszattevékenységeket végezzünk.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Szakmailag sem értünk hozzá. 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Hogy egybe lehessen foglalni a Balassagyarmati 
vagyonkezelési szerződést vették alapul és a többiek is azt a vagyonkezelési szerződést fogják 
majd aláírni, erről szól a határozati javaslat.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

23/2019. (IV.18.) határozata 
a Balassagyarmati Regionális Szennyvízrendszer üzemeltetési szerződés 

egybefoglalásának elfogadásáról 
 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat mellékletét képező 

szerződés tervezetben foglalt feltételekkel – elfogadja a Balassagyarmati Regionális 
Szennyvíztisztító Rendszerre a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-vel kötött üzemeltetési 
szerződésének egybefoglalását. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására és a 

szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: 2019. május 15.  

 
 

3.) Előterjesztés az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsába 
történő tagdelegálásra 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
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Bernáth Kornélia polgármester: Nem értem, hogy erre miért van szükség.  A Társulási 
megállapodásban egyértelműen benne van, hogy a Tanács tagjai a társult települési 
önkormányzatok mindenkori polgármesterei. Ha a polgármester akadályoztatva van, a Tanács 
ülésén külön megbízás, illetve meghatalmazás nélkül az önkormányzat képviselő-testületének 
alpolgármestere vesz részt. Én úgy gondolom, hogy ez alapvető dolog.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Igen, a Társulási megállapodásban kifejezetten rögzítve 
van, hogy a Társulási Tanácsi ülésen az önkormányzatot a polgármester, akadályoztatása esetén 
pedig az alpolgármester képviseli. Az SZMSZ-ben ugyan ez le van írva. Mindezek ellenére a Pest 
Megyei Kormányhivatal állásfoglalást adott ki, hogy határozatot kérnek a delegálásra. Másrészt 
pedig nem elég, ha a polgármester delegálják, hanem név szerint kell azt megtenni.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

24/2019. (IV.18.) határozata 
az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsába történő tagdelegálásról 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsába 
Bernáth Kornélia polgármestert, akadályoztatása esetére Forgács Ákos alpolgármestert 
delegálja. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a delegálásról az Észak-Kelet Pest és Nógrád 

Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulást a 
határozat megküldésével tájékoztassa. 

 
Határidő:  2019. április 30. 
Felelős:    Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

 
 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 

 
K.m.f. 

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


