
 - 1 -

Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus hó 28. 
napján tartott üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Forgács Ákos alpolgármester, Szandai Attila 

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 a patvarci székhelyű Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak 

megválasztására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
2.) Előterjesztés a patvarci 093/1/M. hrsz-ú ingatlanra vonatozó elővásárlási jog gyakorlásával 

kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

3.) Előterjesztés a patvarci 093/1/N hrsz-ú és a 093/1/P hrsz-ú ingatlanokra vonatozó 
elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntések meghozatalára (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 
Napirendek 

 
1.) Előterjesztés a patvarci székhelyű Helyi Választási Bizottság tagjainak, 

póttagjainak megválasztására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: A Köztársasági Elnök a helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek 2019. évi általános választásának időpontját 2019. október 13. napjára, 
vasárnapra, a Nemzeti Választási Bizottság a 183/2019. számú határozatával a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13. napjára – a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának napjára – tűzte ki.  
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 14. § (3) bekezdése 
értelmében az egy szavazókörrel rendelkező településen a szavazatszámláló bizottság feladat és 
hatáskörét a helyi választási bizottság gyakorolja. A Ve. 23. §-a alapján – az egy szavazókörrel 
rendelkező teleülésen – a helyi választási bizottság öt tagját és két póttagjait a települési 
önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 
választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon 
választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A helyi választási 
bizottság öt tagjára és legalább két póttagjára a Ve. 23. §-a alapján a helyi választási iroda vezetője 



 - 2 -

tesz javaslatot. A bizottság tagjainak személyére tett indítványhoz a Ve. 25. § (1) bekezdése 
alapján módosító indítvány nem nyújtható be, és a (2) bekezdés alapján a képviselő-testület a 
választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szavazással dönt. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

37/2019.(VIII.28.) határozata 
a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 23. §-ában foglalt rendelkezések alapján a patvarci székhelyű Helyi 
Választási Bizottság  
tagjának: 
Tóth Lajosné 2668 Patvarc, Gyarmati utca 43. 
Major Tamásné 2668 Patvarc, Mikes K. utca 20. 
Zomboriné Majoros Marianna 2668 Patvarc, Gyarmati utca 54. 
Szvetlikné Amberger Szilvia 2668 Patvarc, Gyarmati utca 66. 
Keresztúriné Oczot Mária 2668 Patvarc, Gyarmati utca 1. 

 
     póttagjának: 
 Mihalik Lászlóné 2668 Patvarc, Mikes K. u. 2.  

Papp Ágota 2668 Patvarc, Mikes K. utca 14.    
szám alatti lakosokat választja meg. 

 
2. Amennyiben a bizottság tagjainak megbízása a törvényben meghatározott okból szűnik meg, 

a póttagok megválasztásuk sorrendjében válnak a választási bizottság tagjává. 
 
Határidő: szöveg szerint  

       Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a megválasztott tagok és póttagok 

eskütételének megszervezéséről és a határozati javaslat közzétételéről.   
 
Határidő: 2019. augusztus 31.  
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
2.) Előterjesztés a patvarci 093/1/M. hrsz-ú ingatlanra vonatozó elővásárlási jog 

gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester elmondja, hogy Koós Csaba 2019. 08.15. napján kelt kérelmében 
bejelentette, hogy meg szeretné vásárolni a Szőrös István 2668 Patvarc, Katona J. u. 11. szám 
alatti lakos tulajdonát képező, patvarci 093/1/M. hrsz. alatt felvett, közterületről nyíló pince 
megnevezésű, 25 m2 területű felépítményt. Mivel a Ptk. szerint a felépítményre az altalaj 
tulajdonosát elővásárlási jog illeti meg, azzal a kérelemmel kereste meg Patvarc Község 
Önkormányzatát, hogy mondjon le elővásárlási jogáról. Javaslom, hogy a Képviselő-testület ne 
éljen az elővásárlási jogával.  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. 



 - 3 -

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

38/2019.(VIII.28.) határozata 
a patvarci 093/1/M. hrsz-ú ingatlanra vonatozó elővásárlási jog gyakorlásával 

kapcsolatos döntés meghozataláról 
 
 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni a patvarci 093/1/M. 

hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával.  
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyben eljáró ügyvéd tájékoztatására. 
 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: 2019. szeptember 15. 

 
 

3.) Előterjesztés a patvarci 093/1/N hrsz-ú és a 093/1/P hrsz-ú ingatlanokra vonatozó 
elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntések meghozatalára (szóbeli 
előterjesztés) 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester: Györösi István 2660. Balassagyarmat, Bartha E u 9. szám alatti 
lakos a mai napon írásban megkeresett, hogy meg kíván vásárolni 2 darab közterületre nyíló 
pincét. A megvásárolni kívánt pincék: 093/1/N hrsz-ú melynek tulajdonosa Dudásné Rózenberg 
Aranka 2668 Patvarc Mikes Kelemen út 23. szám alatti lakos, valamint a 093/1/P hrsz-ú, pince 
melynek tulajdonosa Cservenák Mihály 2668 Patvarc Tölgyfa utca 11. szám alatti lakos. Györösi 
István kéri Patvarc Község Önkormányzatát, hogy mondjon le elővásárlási jogáról. Javaslom, 
hogy a Képviselő-testület ne éljen az elővásárlási jogával.  Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, 
hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. Ismerteti a határozati javaslatot. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 1. határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

39/2019.(VIII.28.) határozata 
a patvarci 093/1/N. hrsz-ú ingatlanra vonatozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos 

döntés meghozataláról 
 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni a patvarci 093/1/N. 

hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával.  
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyben eljáró ügyvéd tájékoztatására. 
 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: 2019. szeptember 15. 

 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

40/2019.(VIII.28.) határozata 
a patvarci 093/1/P. hrsz-ú ingatlanra vonatozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos 

döntés meghozataláról 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni a patvarci 093/1/P. 
hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyben eljáró ügyvéd tájékoztatására. 
 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: 2019. szeptember 15. 

 
 

A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 
 
 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
       polgármester             jegyző 


