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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 2021. július 27. napján 

tartott üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Szandai Attila alpolgármester, és Kiss 

Kálmán Zoltán 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 3 fő van jelen (Ispán Ferenc és 
Forgács Ákos képviselők igazoltan vannak 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 veszélyhelyzeti időszakban meghozott polgármesteri döntések jóváhagyására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi 
alapellátási körzetek megállapításáról szóló 16/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 
módosításával kapcsolatos vélemény kialakítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
3.) Előterjesztés a Patvarc 291/A hrsz-ú ingatlanra vonatozó elővásárlási jog gyakorlására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
4.) Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 
Napirendek 
 
1.) Előterjesztés a veszélyhelyzeti időszakban meghozott polgármesteri döntések 

jóváhagyására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: A Nógrád Megyei Kormányhivatal a 2021. július hó 12. napján 
kelt levelében felhívta az önkormányzati hivatalok jegyzőinek figyelmét, hogy a polgármesteri 
döntéseket a képviselő-testületnek jóváhagyólag tudomásul kell vennie. A veszélyhelyzet alatt 
folyamatosan kikértem a Képviselő-testület véleményét. Az előterjesztések elektronikusan, 
kerültek kiküldésre a Képviselő-testület tagjainak, akik javaslataikat, véleményüket e-mailbe, illetve 
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telefonon szóban juttatták vissza hozzám. 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 

3/2021.(VII. 27.) határozata 
a veszélyhelyzeti  időszakban meghozott polgármesteri döntések  

jóváhagyásáról 
 

1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet időszakában 
meghozott polgármesteri döntéseket megismerte és jóváhagyólag tudomásul vette az 
előterjesztés mellékletét képező tartalom szerint. 
 

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

Határidő: 2021. július 31.  
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 

2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 
egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 16/2016. (VI. 10.) 
önkormányzati rendelete módosításával kapcsolatos vélemény kialakítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester: A patvarci lakosok tekintetében a felnőtt háziorvosi ellátást a 
balassagyarmati 5. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa Dr. Tassi Gábor, a házi gyermekorvosi 
ellátást a balassagyarmati 1. számú házi gyermekorvosi körzet orvosa Dr. Bevelagva Gabriela, 
fogorvosi ellátást a balassagyarmati 5. számú fogorvosi körzet orvosa GalaxyDent Kft., a védőnői 
ellátást a balassagyarmati 1. számú területi védőnői körzet biztosítja. A 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 
4/2021.(VII. 27.) határozata 

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi 
alapellátási körzetek megállapításáról szóló 16/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendelete 

módosításával kapcsolatos vélemény kialakításáról 
 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy Balassagyarmat 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek 
megállapításáról szóló 16/2016. (VI. 10.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §-a alapján kezdeményezett 
véleményezési eljárása során, a Rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztést megismerte, az 
abban foglaltakkal egyetért és a településre vonatkozóan további módosító javaslatot nem tesz. 
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2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa és tegye 
meg a további szükséges intézkedéseket. 

 
Határidő: 2021. július 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
3.) Előterjesztés a Patvarc 291/A hrsz-ú ingatlanra vonatozó elővásárlási jog 

gyakorlására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester: Az eladó, Szőrős Teréz 1/3 részben tulajdonosa a 291/A hrsz 
alatt felvett, lakóház megnevezésű, 129 m2 területű ingatlannak. A vevő Alexovics Viktor. A 
kialkudott vételár 500.000.- Ft. A 291 hrsz-ú altalaj tulajdonosa Patvarc Község Önkormányzata. 
A Ptk. szerint a felépítményre az altalaj tulajdonosát elővásárlási jog illeti meg, a hivatkozott 
adásvétel kapcsán – a szerződésben foglalt feltételekkel – önkormányzatunk gyakorolhatná 
elővásárlási jogát. Az önkormányzat nem szokott élni 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 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2021.(VII. 27.) határozata 
a Patvarc 291/A hrsz-ú ingatlanra vonatozó elővásárlási jog  

gyakorlásáról 
 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni a Patvarc 291/A. 

hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával.  
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ügyben eljáró ügyvéd tájékoztatására. 
 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: 2021. július 31.  
 
4.) Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester: A támogatás mértéke az Önkormányzat vonatkozásában 
kemény lombos fafajta esetében 16 000 Ft/erdei m3+áfa. A támogatás felhasználásának feltétele 
a támogatáson felül 1000 Ft/erdei m3+áfa mértékű önrész vállalása. 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. 
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2021.(VII. 27.) határozata 

a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról 

 
1.) Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet I. 8. Helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatásai alapján támogatási igényt nyújt be A települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra. 
 
2.)A Képviselő-testület vállalja, hogy az önerőt - 1000 Ft/erdei m3+áfa -, valamint a tüzelőanyag 
szállításából származó költségeket a 2022. évi költségvetésében biztosítja. 
 
3.)A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől ellenszolgáltatást 
nem kér. 
 
4.)A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2021. július 27. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 
Napirendek után: 
 
Bernáth Kornélia polgármester: A 09/2 helyrajzi számú terület mellett van egy akácos rész, ami 
az önkormányzat tulajdonát képezi. Abban kellene majd döntenünk, hogy mit kezdjünk azzal a 
területtel, hagyjuk hogy beerdősödjön, vagy egy részét vágjuk ki és hasznosítsuk.  
 
Szandai Attila alpolgármester: Szerintem egy részét vágjuk ki, mert utána rosszabb lesz kezelni. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Én is erre gondoltam, hogy egy kicsit gyérítsük meg, hogy 
szellősebb átláthatóbb legyen.  
 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

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


