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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 25. napján 

09:00 órától tartott üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Szandai Attila alpolgármester, Forgács Ákos 

és Ispán Ferenc képviselők 
 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

   Mega György osztályvezető 
   Szikora Péter pénzügyi osztályvezető 
   Gáspárné Jakab Eszter főelőadó 

 
Bernáth Kornélia polgármester köszönti a megjelenteket, a Képviselő-testület tagjait és a Hivatal 
dolgozóit. Megállapítja az ülés határozatképességét, 5 főből 4 fő van jelen (Kiss Kálmán Zoltán 
igazoltan van távol) és megnyitja azt. Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e 
vélemény, javaslat. 
 
A napirendre vonatkozóan javasolja a „Előterjesztés a Patvarc 085 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe 
adására” című napirendi pont felvételét, amit 10. napirendi pontként tárgyalnak meg, melyet a 
Képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 
A napirendre vonatkozóan javasolja továbbá az „Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 
közművelődési feladatairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására” című napirendi pont 
felvételét, amit 11. napirendi pontként tárgyalnak meg, melyet a Képviselő- testület 4 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a 
Képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 
N A P I R E N D:  
 
1) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésére 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
2) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. 

(II.07) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
3) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésével 

való egyetértésre 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

4) Előterjesztés a Központi Óvoda 2020. évi költségvetésével való egyetértésre 
 Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

5) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 

 Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
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6) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 13/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
 Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
7) Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadságütemezésének jóváhagyására 

 Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
8) Előterjesztés a Patvarc, 401/18 hrsz-ú ingatlan elidegenítésére 

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

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
10) Előterjesztés a Patvarc 085 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

11) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata közművelődési feladatairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 

Napirendek 
 
1) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésére 

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 

1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete 
Patvarc Község Önkormányzatának 2020. évi 

költségvetéséről 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 
2) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. 

(II.07) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester: Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, 
vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Ispán Ferenc: Ezek az összegek, amik ebben benne vannak, ezeket ki az, aki leírja és 
jóváhagyatja? 
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Bernáth Kornélia polgármester: A jóváhagyás a Képviselő-testület feladata.  
 
Ispán Ferenc: Ki terjeszti elő ezeket? 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Az előterjesztő a polgármester, a jóváhagyó a Képviselő-
testület, aki pedig előkészíti az anyagokat az maga a hivatali apparátus, a jogszabályoknak és a 
tavalyi évi adatoknak megfelelően. Ez évek óta így működik, ez egy jól működő folyamat. Amikor 
készítjük a költségvetéshez a táblákat, akkor mindig összehasonlítjuk a tavalyi évet, a tavalyi év 
előirányzatát és teljesítését, továbbá az idei év lehetséges történéseit és mindig az előző évhez 
viszonyítunk. Ugye nekünk nincs akkora mozgásterünk. Csak egy példa: Szügy Község 
Önkormányzata 600 millió Ft iparűzési adó bevétellel rendelkezik, amiből lehet tervezgetni. 
Nálunk sajnos erre nincs lehetőség.  
 
Ispán Ferenc: Csak az ügy menetére voltam kíváncsi.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: 2019. évi költségvetés módosítások azért vannak, hogy 
lekövessük a tényeket, vagyis a kiadási és bevételi előirányzatok rendezésre kerüljenek.  
  
Szikora Péter pénzügyi osztályvezető: A mostani módosításban is van egy olyan utasítás, amit 
kifejezetten az Államkincstár kért. Megmondják, hogy melyik soron mit szeretnének látni egy egy 
beruházás kapcsán, illetve ezt ők is utasításba kapják.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Nem is baj, legalább a képviselő testület is tisztában van ezzel.  
 
Ispán Ferenc: Értem, akkor ezt a balassagyarmati apparátus készíti elő, a képviselő-testület 
elfogadja, a polgármesternek pedig van beleszólása, hogy még mik kerüljenek bele vagy sugall 
olyan dolgokat, ami az előző évi költségvetésből adódnak.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: A 2019. évi költségvetés sugallja, hogy mit lehet. 
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Technikai dolog alapvetően ez.  
 
Ispán Ferenc: Értem. 
 
Szikora Péter pénzügyi osztályvezető: Vannak több éves folyamatok, áthúzódhatnak pl egy 
beruházás.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Várható még további kérdés?  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete 
Patvarc Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 

1/2019. (II.07.) rendeletének módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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3) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2020. 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 

4/2020.(II.25.) határozata 
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésével való 

 egyetértésről 

 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az 
intézmény fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa. 
 
Határidő: 2020. március 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
4) Előterjesztés a Központi Óvoda 2020. 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 

5/2020.(II.25.) határozata 
a Központi Óvoda 2020. évi költségvetésével való  

egyetértésről 
 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal egyetért a Központi Óvoda 2020. évi költségvetésével. 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről 
Balassagyarmat Város Önkormányzatát tájékoztassa. 
 
Határidő: 2020. március 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
5) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 
 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 

6/2020.(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 8. § (2) 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: 
2020         7 000 e Ft 
2021         6 500 e F 
2022         6 500 e Ft 
2023         6 500 e 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.” 

 
 
Felelős:  Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő:  2020. február 25. 

 
6) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 13/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
 Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester: Ennek a napirendnek a tárgyalása jogszabályi kötelezettség. 
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. 
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete 
Patvarc Község Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 16/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 
7) Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadságütemezésének jóváhagyására 

 Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
Bernáth Kornélia polgármester: 2019. évről áthoztam 9 nap szabadságot, 2020. évre pedig 41 
nap szabadság jár, az összesen 50 nap. Kitöltöttem a táblázatot, de előfordulhat, hogy változni 
fog, hiszen elég nehéz megmondani egy évre előre, hogy mikor tudok elmenni szabadságra. A 
szabadságot mindig kiírom a szabadságos tömbbe, ezt alpolgármester úr aláírja nekem, a 
pénzügyes kolléga pedig lejelenti.  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 
7/2020.(II.25.) határozata 

a polgármester 2019. évi szabadságütemezésének 
 jóváhagyásáról 

 
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bernáth Kornélia polgármester 2020. évi 
szabadságütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Kezdete Vége Munkanapok száma 

2020.01.08 2020.01.10 3 

2020.01.20. 2020.01.20. 1 

2020.01.22. 2020.01.22. 1 

2020.01.24. 2020.01.24. 1 

2020.02.17. 2020.02.17. 1 

2020.02.27. 2020.02.27. 1 

2020.03.16. 2020.03.20. 5 

2020.04.20. 2020.04.24 5 

2020.05.18. 2020.05.22. 5 

2020.06.22. 2020.06.26. 5 

2020.07.20. 2020.07.24. 5 

2020.08.11. 2020.08.17. 5 

2020.10.19. 2020.10.22 4 

2020.12.21. 2020.12.31. 8 

Összesen:  50 nap 

 
 
Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
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8) Előterjesztés a Patvarc, 401/18 hrsz-ú  ingatlan elidegenítésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester: Érkezett a hivatalba egy kérelem: Koczka Attila vételi ajánlatot 
nyújtott be a Patvarc 401/18 hrsz-ú, 900 m2 alapterű beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra. 
Az ingatlanra megajánlott vételár 500 e Ft. A Képviselő-testület a Patvarc 401/1 hrsz-ú ingatlan 
megosztását és az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetést követően 2019. szeptember 27-i 
ülésén határozatában azt a döntést hozta, hogy a 401/13 – 401/18 hrsz-ú, beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlanokat - a megtekintett állapotban- pályázati eljárás keretében, lakóház építése 
céljára elidegeníti. Ezekből van 2 olyan ingatlan, amit még nem tudunk értékesíteni, mert a 
rendezési tervünk ezzel még nincs összhangban, mivel zöldterületként szerepel. A Gyarmati utca 
felől van egy terület, illetve a Babits M. utca felől pedig egy ingatlan. Koczka Attila a legutolsó 
ingatlant szerette volna megvásárolni, de sajnos nincs rá mód, mert az még zöldterületként van 
nyilvántartva. Ezért is mondtam, hogy felül kell vizsgálni a rendezési tervünket, pénzt kell rá 
áldozni, mert most már az önkormányzatnak is elég sok folyamatban lévő ügye ütközik a 
rendezési tervel. Azért gondoltuk az 500 e Ft vételárat, mivel nem közművesítettek az ingatlanok, 
így a leendő tulajdonosoknak kell ezt majd megoldania.  
 
Ispán Ferenc: Megy ott főgerinc, amire rá lehet csatlakozni? 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Igen, de az ingatlanok nem közművesítettek.  
 
Ispán Ferenc: Értem. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Ha módosítjuk a rendezési tervünket, akkor a maradék két 
ingatlant is tudjuk majd értékesíteni. Jelenleg, amit tavaly telekkialakítás kapcsán intézni tudtunk 
az 6 db ingatlan. Úgy beszéltük meg az akkori képviselő-testülettel, hogyha beérkezik egy 
pályázat, akkor a soron következő testületi ülésen döntünk róla. Így folyamatos a benyújtási 
lehetőség. Nem akartunk időpontot megszabni pontosan azért, hogy haladjon az eladás. Aki 
Patvarcra szeretne jönni, az jöjjön.  
 
Ispán Ferenc: Azok a kikötések miért kerültek bele? 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Jó, hogy felvetette képviselő úr. Az egyik ok az, hogy ne 
ismétlődjön meg az a helyzet, ami a Tölgyfa utcában alakult ki, a fák miatt. Ott nem volt 
megkötve a beépítési kötelezettség.   
 
Ispán Ferenc: Az az igazság, hogy az ott egy mocsaras terület van, azt el sem lehetett volna adni 
építési teleknek. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Én ehhez nem szeretnék semmit hozzáfűzni. Nem szeretnék 
visszahivatkozni az akkori képviselő-testület munkájára.  
 
Ispán Ferenc: Nem véletlenül nem lettek azok az ingatlanok beépítve!  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Meg nem véletlenül lettek annak idején topolyfák ültetve oda. 
 
Ispán Ferenc: Szóval ezért lett beletéve az, hogy a „szerződés keltétől számított 3 évi 
időtartamra szóló beépítési kötelezettség terheli, melynek határideje indokolt esetben, legfeljebb 
egy alkalommal, további 3 évvel meghosszabbítható”. 
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Bernáth Kornélia polgármester: Így van. 
 
Ispán Ferenc: Tehát ez azt jelenti, hogy ő ezt nem adhatja el.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Igen. Van még bárkinek kérdése ezzel kapcsolatosan? 
 
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 
8/2020.(II.25.) határozata 

a Patvarc 401/18. hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 

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

patvarci 401/18. hrsz-ú, 900 m2 területű, beépítetlen terület művelési ágú ingatlant, a 
megtekintett állapotban, lakóház építése céljára Koczka Attila (szül: 2000. an: Molnár 
Marianna) 2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 121. 3.em 1.a szám alatti lakos részére az alábbi 
feltételekkel elidegeníti: 

a) az ingatlan vételára 500.000.-Ft, 
b) vételárat egy összegben, legkésőbb az adásvételi szerződés aláírásáig kell 

megfizetni, ennek megtörténtét a szerződés aláírásakor igazolni szükséges, 
c) az ingatlan közműbekötésekkel nem rendelkezik, a közművek kiépítése a vevő 

feladata és költsége, 
d) az ingatlant a szerződés keltétől számított 3 évi időtartamra szóló beépítési 

kötelezettség terheli, melynek határideje indokolt esetben, legfeljebb egy 
alkalommal, további 3 évvel meghosszabbítható, 

e) az adás-vételi szerződésben az önkormányzat javára a beépítési kötelezettség 
biztosítására elidegenítési tilalmat és eredeti vételáron történő visszavásárlási jogot 
kell kikötni és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni, 

f) az ingatlanszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli. 

 
2. A Képviselő-testület a fenti feltételek szerinti eladási ajánlatát 2020. április 30-ig megkötendő 

adás-vételi szerződés esetén tartja fenn.  

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 

 

Határidő: a kiértesítésre 2020. március 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
9) 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. 
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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 
9/2020.(II.25.) határozata 

az óvodába történő jelentkezés időpontjának 
 meghatározásáról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020/2021. nevelési évre 

vonatkozóan egyetért azzal, hogy a feladatellátási megállapodás keretében fenntartott 
Központi Óvodába történő beiratkozásra az alábbi időpontokban kerüljön sor:  
 

2020. május 4. (hétfő) 8.00 – 18. 00 

   2020. május 5. (kedd) 8.00 – 16.00 
2020. május 6. (szerda) 8.00 – 16.00 

 
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: A beiratkozás és a 2020/2021. nevelési év során folyamatosan 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

 
3. A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a beiratkozás 

lebonyolítása során legyen figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 4. számú mellékletében meghatározott óvodai átlag-csoportlétszámra, amely 20 
fő. E rendelkezést a gyermekek más óvodai csoportokba, illetve tagóvodába történő 
irányításával is meg kell tartani. 
 

Határidő: A beiratkozás és a 2020/2021. nevelési év során folyamatosan 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

 
4. 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: 2020. március 31. 
Felelős: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
 

5. 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. 
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Határidő: 2020. március 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester, Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

 
 
10) Előterjesztés a Patvarc 085 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Tóth Kata benyújtotta kérelmét. Én megkértem az ügyintézőt, 
hogy az előző megállapodás alapján készítse elő az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület 
tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Ispán Ferenc: És amit Uram Viktor használ? 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Mi kérelem alapján készítjük elő ezeket az előterjesztéseket. 
Uram Pál szokta bérelni a 0127/7 hrsz-ú legelőrészt. Általában minden év május elejétől október 
végéig terjedő időszakra kérik a szerződés megkötését.  
 
Mega György: A kolleganő figyelemmel kíséri ezeknek a szerződéseknek a lejárati idejét és 
mielőtt lejár, küld egy emlékeztető levelet, hogy az ügyfél nyilatkozzon azzal kapcsolatosan, hogy 
továbbra is szeretné –e igénybe venni azt a területet vagy visszaadja.  
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2020.(II.25.) határozata 

a Patvarc 085 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe 
adásáról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a patvarci 085. hrsz-ú, összesen 6 ha 

8035 m2 alapterületű, gyep művelési ágú ingatlant Tóth Katalin 2668 Patvarc, Gyarmati út 87. 
szám alatti lakos részére haszonbérbe adja, az alábbi feltételekkel: 

a) a haszonbérlet meghatározott időtartama 2025. március 31-ig szól,  
b) a haszonbérleti díj mértéke az tárgyévre szóló mindenkori földalapú (területalapú) 

támogatás 60 % -a. Amennyiben a földalapú támogatás (területalapú támogatás) 
jogszabályi rendelkezés folytán nem vehető igénybe, vagy az igénylés elutasításra 
került a haszonbérleti díj mértéke 5.-Ft/m2/év. A haszonbérleti díj összegét 
legkésőbb tárgyév december 31. napjáig kell megfizetni.   

c) A haszonbérbe vett terület használata másnak nem engedhető át, alhaszonbérbe nem 
adható. 

d) A földhasználatot a szerződés aláírását követő 30 napon belül az ingatlanügyi 
hatóságnak be kell jelenteni. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződést a fenti 

tartalommal aláírja. 

 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő a szerződés megkötésére 2020. március 31. 
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11.)  Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata közművelődési feladatairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására 
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 
4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat közművelődési feladatairól 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 
 

 
K.m.f. 

 
 
 

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


