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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 30. napján 

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

Kiss Kálmán Zoltán és Ispán Ferenc képviselők 
 
HIVATALBÓL JELEN VAN: dr. Varga Andrea jegyző 
                                                   
Bernáth Kornélia polgármester köszönti a megjelenteket, a Képviselő-testület tagjait és a Hivatal 
dolgozóit. Megállapítja az ülés határozatképességét, 5 főből 5 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 5 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
N A P I R E N D:  
 
1.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2019/2020. nevelési évről szóló 

beszámolójának elfogadására és a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervének 
véleményezésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester  
 

2.) Előterjesztés a „Településkép megőrzése Patvarcon” című pályázattal kapcsolatban támogatási 
előleg igénylésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester  
 

3.) Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében pályázatok benyújtására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester  
 

4.) Előterjesztés a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 
kiírására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester  

 
5.) Előterjesztés az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályairól szóló 7/2007 (IV.23.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester  

 
6.) Előterjesztés a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás társulási 

megállapodásának elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester  

 
7.) Előterjesztés a Drégely és Környéke Kulturális és Szabadidő Egyesülettel együttműködési 

megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester  

 
8.) Előterjesztés a Patvarc 024/2 és 024/13 hrsz-ú önkormányzati utak lezárására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
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Napirendek 
 

1.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2019/2020. nevelési évről szóló 
beszámolójának elfogadására és a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervének 
véleményezésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester  
 

Bernáth Kornélia polgármester: Tekintettel arra, hogy a Központi Óvodának a Patvarci 
Hársfavirág Tagóvoda az egyik tagóvodája, ebből adódóan szükséges elfogadnunk a beszámolót, 
illetve véleményeznünk a munkatervet. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e 
kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 1. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

26/2020.(IX.30.) határozata 
a Központi Óvoda 2019/2020. nevelési évről szóló beszámolójának 

jóváhagyásáról 
 

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda 2019/2020. 
nevelési évről szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.  
 
Határidő: 2020. október 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

27/2020.(IX.30.) határozata 
a Központi Óvoda 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

 véleményezéséről 
 

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő 
Központi Óvoda (OM 200635) 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkatervét a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal megismerte és az abban foglaltakkal egyetért. 
 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.  
 
 

Határidő: 2020. október 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea 
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2.) Előterjesztés a „Településkép megőrzése Patvarcon” című pályázattal kapcsolatban 
támogatási előleg igénylésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester  
 

Bernáth Kornélia polgármester: Patvarc Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott 
be az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete -LEADER - működési területére 
meghirdetett, Településkép megőrzése című felhívásra. A támogatás intenzitása 85%. Ezt a 
pályázatott komplexen nyújtottuk be a szabadtéri színpad fedésére, a játszótér kialakítására 
valamint a kültéri padok és szemetesek telepítésére. A színpad fedésére készült egy terv melyet 
Hajnal Sándor úr készített el. A pályázatok közül a szabadtéri színpad fedését sajnos nem 
támogatták. Hajnal Sándor úr elkészítette a terveket, de sajnos nem írta alá. Egészségügyi 
problémái miatt – tudomásom szerint kómában feküdt a kórházban - nem tudta pótolni az 
aláírást. Ez az oka, hogy ez a része nem tud megvalósulni a pályázatnak. A játszótér kialakítása, a 
kültéri padok és szemetesek telepítése meg fog valósulni. A likviditás kapcsán mindenféleképpen 
fontosnak tartom, hogy megigényeljük az előleget. 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 5 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

28/2020.(IX.30.) határozata 
a „Településkép megőrzése Patvarcon” című pályázattal kapcsolatban támogatási előleg 

igényléséről 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megítélt támogatás 50%-a 
erejéig előleget igényel a „Településkép megőrzése Patvarcon” című pályázat 
megvalósításához. 
 

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

Határidő: 2020. október 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 

3.) Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében pályázatok benyújtására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester  
 

Bernáth Kornélia polgármester: A Magyar Falu Program keretében 4 pályázat került benyújtásra. 
Ezekről röviden: Az első az Óvoda udvar felújítása Patvarcon. Pályázat keretében az óvoda udvar 
műfűvel való burkolása valósulna meg, valamint a meglévő csúszda és vár alá, gumiburkolat 
készülne. Ez a pályázatunk tartalék listára került. A második pályázat a Közterület karbantartó 
gépek beszerzése Patvarcon. Ezzel kapcsolatosan felvettem a kapcsolatot ifj. Forgács Ákossal és 
kértem a segítségét még mielőtt benyújtottuk volna a pályázatot, mivel én nem értek a 
traktorokhoz. A település közterület-karbantartásának megkönnyítésére javaslatotok alapján egy 
LOVOTOL márkájú traktor beszerzésére pályáztunk. A pályázat keretén belül beszerzésre került 
volna még egy hótoló és sószóró a téli közterület-fenntartó munkák segítésére, egy oldalazó 
fűnyíró, egy faapírító és egy utánfutó a zöldhulladék szállítására. Ez a pályázat is tartalék listára 
került. A harmadik pályázat a Temető felújítás Patvarcon. Amit tudni kell, hogy az 
önkormányzatnak a temetőhöz tulajdonjogi szempontból nincs semmi köze. Csak a ravatalozó 
önkormányzati tulajdon. A temető két külön helyrajzi számon szerepel. Az egyik a Római 
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Katolikus felekezeté a másik pedig az Evangélikus egyház tulajdonában van. Tavaly felkerestem a 
két egyházat, hogy van egy ilyen lehetőség próbáljuk meg benyújtani a pályázatot. Az egyház 
képviselői azt kérték tőlem, hogy én intézkedjek a pályázat kapcsán. Így megadták 
hozzájárulásukat a pályázat önkormányzat általi benyújtásához. Először nekifutottunk annak, 
hogy legyen felújítva a kerítés. Meg is kerestünk egy vállalkozót, aki felmérte. A vállalkozó 8 millió 
forintos árajánlatot adott. Ez meghaladta a beruházás 5 millió forintos keret összegét.  Ezért 
megfogalmazódott az Evangélikus egyház részéről, hogy akkor készüljön járda a ravatalozóhoz 
mind a két bejárattól. Ennek megfelelően nyújtottuk be a pályázatot: a Gyarmati út felőli 
bejárattól és a Babits M. kiskaputól viacoloros járda készülne, mely a ravatalozóhoz vezetne. Az 
Akácos út felül pedig zúzottkő burkolatos út kerülne kialakításra 56,5 m hosszan és 2,5 m 
szélességben, hogy járművel is meg lehessen közelíteni a ravatalozót. Erről még nincsen döntés. 
A negyedik pályázat a Kerékpár út építése. A projekt keretében 465 méter hosszan kerékpárút 
kerülne megépítésre, a település nyugati részén, jelenlegi földút mellett, a 22. számú főút irányába. 
Annyival szeretném kiegészíteni a kerékpárutas pályázatot, hogy a Drégely és Környéke Kulturális 
és Szabadidő Egyesülete - sikeres pályázatának köszönhetően - a patvarci 035/11 hrsz-ú, 
területen sport és turisztikai beruházást kíván megvalósítani a közeljövőben. Úgynevezett e-
parkot szeretne létrehozni, ahol lehetőség adódik elektromos kerékpározásra, motorozásra, autók 
töltésére, gokart pálya, tanpálya és autósmozi kialakítására. A jobb megközelíthetőség érdekében 
22-es útról a patvarci önkormányzat tulajdonát képező területre utat szeretnének kialakítani. A 
kerékpárút és az új út egy szakaszon egymás mellett fog haladni. 
 
Forgács Ákos: A kerékpárút egy nagyon jó kezdeményezés. A környező települések 
felismerhetnék azt a tényt, hogy nincsen normális kerékpárút a közelben. Most nem Patvarc 
településről beszélek, hanem összességében a térségről.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Nekem az fogalmazódott meg a fejemben, hogy milyen jó 
lenne, ha Patvarc településen menne végig a kerékpárút. Sajnos erre nem volt lehetőség, mivel úgy 
akarják kialakítani a kerékpár utakat, hogy a 22-es út bevonásával kötik össze a településeket.  
 
Ispán Ferenc: A kerékpárút egyben lesz az Egyesület által elkészített úttal, vagy az egy külön sáv 
lesz vagy az útnak a részét fogja képezni? 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Külön lesz. Nem az Egyesület készítteti az utat, hanem majd az 
önkormányzat. 
 
Ispán Ferenc: Tehát lesz az útnak egy 5-6 méteres nyomsáv és mellette lesz egy kb 1,5 méteres 
kerékpárút.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Igen, az hogy a kerékpárút 1,5 vagy 2 méteres azt pontosan nem 
tudom.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 1. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

29/2020.(IX.30.) határozata 
a Magyar Falu Program keretében „Óvodai udvar felújítása Patvarcon” című pályázat 

benyújtásáról 
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1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Magyar Falu Program 
keretében „Óvodai udvar felújítása Patvarcon” tárgyú pályázat benyújtását, a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal. 

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

 
 
Határidő: 2020. október 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

30/2020.(IX.30.) határozata 
a Magyar Falu Program keretében „Közterület karbantartó gépek beszerzése Patvarcon” 

című pályázat benyújtásáról 
 

1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Magyar Falu Program 
keretében „Közterület karbantartó gépek beszerzése Patvarcon” tárgyú pályázat 
benyújtását, a határozat mellékletében foglalt tartalommal. 

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

 
Határidő: 2020. október 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 3. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

31/2020.(IX.30.) határozata 
a Magyar Falu Program keretében „Temető felújítás Patvarcon” című pályázat 

benyújtásáról 
 

1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Magyar Falu Program 
keretében „Temető felújítás Patvarcon” tárgyú pályázat benyújtását, a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal. 

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

 
Határidő: 2020. október 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 4. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
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32/2020.(IX.30.) határozata 
a Magyar Falu Program keretében „Kerékpárút építése” című pályázat 

benyújtásáról 
 

1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Magyar Falu Program 
keretében „Kerékpárút építése” tárgyú pályázat benyújtását, a határozat mellékletében 
foglalt tartalommal. 

 

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

 
Határidő: 2020. október 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
4.) Előterjesztés a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

pályázat kiírására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester  

 
Bernáth Kornélia polgármester: Minden évben kiírjuk ezt a pályázatot. Aki csak teheti, 
benyújthatja a pályázatot, a lehetőség mindenkinek adott. A diákoknak az EPER-Bursa 
rendszerben regisztrációt követően lesz módjuk a pályázati adatok feltöltésére. A személyes és 
pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési 
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A benyújtott pályázatok befogadását az 
önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott 
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. A c.) pontot 300.000.- forinttal kérném kiegészíteni. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
33/2020.(IX.30.) határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  
kiírásáról 

 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
a./ csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási 
tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 2021. évi 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, 

 
b./ az ösztöndíj odaítélésére – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő együttműködésében - 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott általános pályázati feltételek figyelembe 
vételével - pályázatot ír ki, 

 
c./ a fenti célra az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül 
300.000.- Ft-ot biztosít.   

 
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére. 



7 

 

Határidő: 2020. október 1. (a pályázathoz való csatlakozás) 
     2020. december 4. (a pályázat elbírálása) 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
 
5.) Előterjesztés az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályairól szóló 7/2007 

(IV.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester  
 

Bernáth Kornélia polgármester: Hatályon kívül kell helyeznünk a rendeletünket. Valakinek jó, 
valakinek nem jó, hogy megszüntetik az égetést. Voltak, akik ésszerűen kezelték az égetést. Itt 
azokra gondolok, akik egy évben egyszer vagy kétszer égettek. Sajnos vannak olyan lakosok is, 
akik ebből sportot űztek.  
 
Ispán Ferenc: Akkor 2020. december 31-ig lehet még égetni.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Igen.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
13/2020. (X. 02.) önkormányzati rendelete 

az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályairól szóló, 
7/2007. (IV.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
6.) Előterjesztés a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás társulási 

megállapodásának 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 5 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
34/2020.(IX.30.) határozata 

a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás társulási 
megállapodásának felülvizsgálat utáni egységes szerkezetben történő elfogadásáról 

 
 

1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Fogászati 
Alapellátási Intézményi Társulás (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125.) társulási 
megállapodását a felülvizsgálatot követően az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal 
egységes szerkezetben elfogadja. 
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2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a társulási megállapodás felülvizsgálatával 
kapcsolatos bejelentési kötelezettségének a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei 
Igazgatósága felé tegyen eleget. 

 
Határidő: 2020. október 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia, polgármester 
 
7.) Előterjesztés a Drégely és Környéke Kulturális és Szabadidő Egyesülettel 

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 5 igen szavazattal elfogadott. 
 

 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
35/2020.(IX.30.) határozata 

a Drégely és Környéke Kulturális és Szabadidő Egyesülettel együttműködési 
megállapodás megkötéséről 

 
1./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Patvarc Község Önkormányzata a Drégely és 
Környéke Kulturális és Szabadidő Egyesülettel az előterjesztésben ismertetett tartalmú 
együttműködési megállapodást kössön. 

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására. 

 
Határidő: 2020. október 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
8.) Előterjesztés a Patvarc 024/2 és 024/13 hrsz-ú önkormányzati utak lezárására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Az augusztusi ülésünkön döntöttünk a 024/15 és 024/10 hrsz-ú 
ingatlanokon jogellenesen létesült utak lezárásáról. Már akkor kértem, hogy folytassuk az utak 
lezárását. Abban maradtunk, hogy utána járunk milyen lehetőségeink vannak. Ez megtörtént. Így 
javaslom Patvarc 024/2 és 024/13 hrsz-ú kivett közút művelési ágú ingatlanok két végének 
sorompóval történő lezárását, a területen található magáningatlanok megközelítésének 
biztosításával. A tulajdonosok azzal a feltétellel kapnak kulcsot, hogy rendesen zárják a sorompót. 
Amennyiben nem lesz zárva a sorompó, akkor vissza fogom venni a lakatkulcsokat. Azon is 
gondoltam, hogy 024/15 és 024/10 helyrajzi számon sorompóval lezárt illegálisan kialakított út 
mellett,- hogy még véletlenül se tudják kikerülni a sorompót-, kellene csinálni egy árkot. Forgács 
Ákostól szeretném megkérdezni, hogy tud ilyet kivitelezni? 
 
Forgács Ákos: Elvileg tudok húzni egy barázdát.  
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Kiss Kálmán Zoltán: A vasúton túl Horváth János húzott egy jó mély árkot. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Ákos te tudnál olyan mélyet csinálni?  
 
Forgács Ákos: Maximum egy 30 cm árkot tudok oda húzni, de meg kell néznem.   
 
Bernáth Kornélia polgármester: Akkor nézd meg, ha nem jön össze, akkor szólunk másnak. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 1 nem 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
36/2020.(IX.30.) határozata 

Patvarc 024/2 és 024/13 hrsz-ú önkormányzati utak lezárásáról    
 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli Patvarc község 

Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Patvarc 024/2 és 024/13 hrsz-ú kivett közút 
művelési ágú ingatlanok két végének sorompóval történő lezárását. 

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

 
 

Felelős: Bernáth Kornélia Polgármester 
Határidő: 2020. december 31. 

 
 
 
 
 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 
 
 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
 

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


