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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július hó 11. 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 Patvarc 292/B hrsz-ú ingatlanra vonatozó elővásárlási jog gyakorlására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
2.) Előterjesztés a TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú 

pályázat benyújtására és ahhoz kapcsolódóan a Megalapozó dokumentum elkészítésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

3.) Előterjesztés a Magyar Bölcsődék Egyesületével együttműködési megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Napirendek 
 

1.) Előterjesztés a Patvarc 292/B hrsz-ú ingatlanra vonatozó elővásárlási jog gyakorlására 
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 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

32/2019.(VII.11.) határozata 
a Patvarc 292/B hrsz-ú ingatlanra vonatozó elővásárlási jog 

gyakorlásáról 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni a Patvarc 292/B hrsz-
ú ingatlanra vonatkozó, az önkormányzatot megillető elővásárlási jogával.  

 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyben eljáró ügyvéd tájékoztatására. 
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Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: 2019. július 22. 

 
 
2.) Előterjesztés a TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, 

bővítése” tárgyú pályázat benyújtására és ahhoz kapcsolódóan a Megalapozó 
dokumentum elkészítésére 
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 3 igen szavazattal elfogadott. 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
33/2019.(VII.11.) határozata 

a TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú pályázat 
benyújtásáról és ahhoz kapcsolódóan a Megalapozó dokumentum elkészítéséről 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bölcsődei férőhelyeket kíván 

kialakítani Patvarc községben, ezért pályázatot nyújt be a TOP-1.4.1-19 kódszámú, 
„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyú pályázati felhívásra, 100%-os 
támogatottsággal. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt pályázat benyújtásával, az ahhoz kapcsolódó 

pályázatírói, bonyolítói tevékenységgel a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságot (cgj.: 12 09 009526; székhely: 2687 Bercel, Béke út 1.) 
bízza meg. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt pályázat 
benyújtásához a Megalapozó dokumentum elkészítésére beadott ajánlatokkal 
kapcsolatban a döntés meghozatalára és a megbízási szerződés megkötésére. 
 

4. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
2. és 3. pontokban jelölt szerződések aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 

 
 

3.) Előterjesztés a Magyar Bölcsődék Egyesületével együttműködési megállapodás 
megkötésére 
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 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

34/2019.(VII.11.) határozata 
a Magyar Bölcsődék Egyesületével együttműködési megállapodás megkötéséről 
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1./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Patvarc Község Önkormányzata a Magyar 
Bölcsődék Egyesületével a határozat mellékletében szereplő tervezet szerint együttműködési 
megállapodást kössön. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
 
Határidő: 2019. augusztus 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 

A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 
 

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


