Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. december 15. napján
tartott üléséről.
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Szandai Attila alpolgármester, Forgács Ákos
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 4 fő van jelen (Ispán Ferenc képviselő
igazoltan van távol) és megnyitja azt. Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e
vélemény, javaslat.
Javasolja az „Előterjesztés pályázatok benyújtására” című napirendi pont felvételét, amit 8.
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 2022. évi átmeneti gazdálkodására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester
2.) Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) számú
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester
3.) Előterjesztés a bölcsődei ellátás megszervezéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester
4.) Előterjesztés Patvarc község településfejlesztési koncepciójának elfogadására, Patvarc község
Településszerkezeti tervének és Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester
5.) Előterjesztés a Központi Óvoda házirendjének jóváhagyására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester
6.) Előterjesztés Bernáth Kornélia polgármester 2021. évi jutalmazására
Előterjesztő: Szandai Attila alpolgármester
7.) Előterjesztés a „Külterületi helyi közutak fejlesztésére vonatkozó feltételes közbeszerzési
eljárás lebonyolítása” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester
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8.) Előterjesztés pályázatok benyújtására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester
9.) Előterjesztés a falugondnoki munkakör betöltésére meghirdetett pályázat elbírálására (zárt)
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester
Napirendek
1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzatának 2022. évi átmeneti gazdálkodására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester
Bernáth Kornélia polgármester: A 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásáig tartó átmeneti
időszak főbb pénzügyi folyamatait, a gazdálkodás prioritásait célszerű rendelettel szabályozni.
2022. február 15-ig kell kiküldeni a 2022. évi költségvetés tervezetet, anyagokat február végéig
szoktuk elfogadni. 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
6/2021. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
Patvarc Község Önkormányzata költségvetésének 2022. évi átmeneti
gazdálkodásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2.) Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
3/2015.(II.26.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester
Bernáth Kornélia polgármester: Minden év végén, a szociális keret fennmaradó összegét,
élelmiszerjegy formájában - a szociális rendeletünknek megfelelően, kérelmek függvényébenszoktuk szétosztani. Ebben az évben 15. 000.- Ft-ot fognak kapni azok a lakosok, akik
benyújtották a kérelmüket. A rendelet módosítása két ok miatt vált szükségessé: az egyik, hogy a
rendeletünkben a „támogatás maximális mértékét” 10.000.- Ft-ról megemeltük 20. 000.- Ft-ra,
illetve a garantált bérminimum, a minimálbér, valamint a nyugdíj ellátások emelése miatt
szükségessé vált a rendeletben meghatározott értékhatár emelése 1000%-ról 1300%-ra. Azt
szeretném megjegyezni, hogy nem azért emeljük meg a „támogatás maximális mértékét” 20.000.Ft, mert annyit fogunk tudni minden évben adni, hanem azért, hogy legyen mozgásterünk,
hogyha esetleg több keretünk marad év végére, akkor annak megfelelő összeget tudjunk
szétosztani. Ez lehet, hogy jövőre kevesebb lesz, csak szerettük volna, ha van mozgásterünk.
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 rendelet tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
7/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3.) Előterjesztés a bölcsődei ellátás megszervezéséhez
meghozatalára
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

kapcsolódó

döntések

Bernáth Kornélia polgármester: Ez a napirend több határozati javaslatot és mellékletet
tartalmaz. Nagyon tömör átfogó anyagot kaptunk. Én egy dolgot szeretnék megkérdezni a
Bölcsőde intézményvezetői pályázatának meghirdetése kapcsán, a kiírásban azt olvastam, hogy
„Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat” szükséges. Ugye mi olyan intézményvezetőt
szeretnénk, aki nem csak a vezető szerepét tölti be, hanem kisgyermeknevelő is egyben. Van
mozgásterünk ebben, fontos, hogy meglegyen az öt év?
dr. Varga Andrea jegyző: Az öt év jogszabályi előírás.
Bernáth Kornélia polgármester: Csak azért kérdezem, mert néztem több településen, városban
pályázatokat és ott nem szerepelt benne az öt év.
dr. Varga Andrea jegyző: Halmosi Annával alaposan utána néztünk és át tudjuk küldeni a
jogszabályi hivatkozást erre vonatkozóan. Ugye itt bölcsődéről beszélünk és egyértelmű volt,
hogy a vezetőnek egyben gondozói feladatkört is el kell majd látnia. A tervezett indítása a
bölcsődének 2022. 03. 01. Megnézzük, hogy a kiírt pályázatra hány jelentkező lesz. A pályázatokat
egy szakértői csoportnak át kell néznie, azt sem tudjuk még, hogy kik lesznek benne ebben a
szakmai csoportba. Ettől függetlenül ennek a szakmai csoportnak a véleménye csak kizárólag
vélemény lesz, eltérő döntést is hozhat majd a Képviselő-testület.
Bernáth Kornélia polgármester: Nekem az a problémám, hogy mi van akkor, ha egy teljesen
alkalmas jelölt jelentkezik a feladatra, de adott esetben nincs meg neki az öt év felsőfokú
végzettsége?
dr. Varga Andrea jegyző: Értem a problémát. Szerintem várjuk meg, hogy kik jelentkeznek a
pályázatra és akkor térjünk vissza rá.
Bernáth Kornélia polgármester: Rendben akkor ennek megfelelően kiírjuk a pályázatot.
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal
kapcsolatban.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet,
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melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
8/2021. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
Patvarc Község Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 13/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítására
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2021.(XII. 15.) határozata
a Patvarci Mesesziget Bölcsőde megalapításáról
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b.) pontjában biztosított
hatáskörében eljárva, figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvényben és egyéb vonatkozó szakmai jogszabályokban foglaltakra, 2022. március 1.
napjával megalapítja a Patvarci Mesesziget Bölcsődét.
2) A Képviselő-testület a létrejövő költségvetési szerv alapító okiratát az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (X. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a határozat
melléklet szerinti tartalommal adja ki.
3) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat törzskönyvi bejegyzésének
módosításával egyidejűleg intézkedjen a Patvarci Mesesziget Bölcsőde törzskönyvi bejegyzéséről,
valamint az intézményalapításhoz kapcsolódó egyéb szükséges intézkedések megtételéről a
Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságánál.
Határidő: 2022. január 30.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2021.(XII. 15.) határozata
a Patvarci Mesesziget Bölcsőde intézményvezetői pályázatának
meghirdetéséről
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. március 1-jével megalapított
Patvarci Mesesziget Bölcsőde intézményvezetői munkakörének betöltésére a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a, valamint az annak végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-a alapján a határozat mellékletében foglalt
tartalommal pályázatot hirdet.
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2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a pályázati eljárás lefolytatásához szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2022. január 15.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 3. számú határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2021.(XII. 15.) határozata
a Patvarci Mesesziget Bölcsőde Szakmai Programjának
jóváhagyásáról
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény 104. § (1) bekezdés d.) pontjában
meghatározott fenntartói feladatok ellátása körében, a 2022. március 1-jével megalapítandó
Patvarci Mesesziget Bölcsőde Szakmai Programját a határozat melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a döntésből adódó egyéb szükséges
intézkedések megtételéről.
Határidő: 2022. január 15.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 4. számú határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2021.(XII. 15.) határozata
a Patvarci Mesesziget Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyásáról
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény 104. § (1) bekezdés d.) pontjában
meghatározott fenntartói feladatok ellátása körében, a 2022. március 1-jével megalapítandó
Patvarci Mesesziget Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a döntésből adódó egyéb szükséges
intézkedések megtételéről.
Határidő: 2022. január 15.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 5. számú határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2021.(XII. 15.) határozata
a Patvarci Mesesziget Bölcsőde Házirendjének
jóváhagyásáról
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény 104. § (1) bekezdés d.) pontjában
meghatározott fenntartói feladatok ellátása körében, a 2022. március 1-jével megalapítandó
Patvarci Mesesziget Bölcsőde Házirendjét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a döntésből adódó egyéb szükséges
intézkedések megtételéről.
Határidő: 2022. január 15.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 6. számú határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2021.(XII. 15.) határozata
a Patvarci Mesesziget Bölcsőde Érdekképviseleti Fóruma Szabályzatának
jóváhagyásáról
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvény 104. § (1) bekezdés d.) pontjában
meghatározott fenntartói feladatok ellátása körében, a 2022. március 1-jével megalapítandó
Patvarci Mesesziget Bölcsőde Érdekképviseleti Fóruma Szabályzatát a határozat melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja.
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a döntésből adódó egyéb szükséges
intézkedések megtételéről.
Határidő: 2022. január 15.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
4.) Előterjesztés Patvarc község településfejlesztési koncepciójának elfogadására,
Patvarc község Településszerkezeti tervének és Helyi Építési Szabályzatának
jóváhagyására
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 az 1. számú határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2021.(XII. 15.) határozata
Patvarc község településfejlesztési koncepciójának elfogadásáról
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.
§ (1) bekezdésében, és a 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, továbbá a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján Balassagyarmat Településfejlesztési
Koncepcióját a határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:Bernáth Kornélia polgármester
Határidő: 2021. december 31.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2021.(XII. 15.) határozata
Patvarc község Településszerkezeti tervéről
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII tv. 6. §-ban kapott felhatalmazás alapján, összhangban
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet előírásaival, a város közigazgatási területével való
tervszerű gazdálkodás, és a településfejlesztés feladataiból fakadó kötelezettségek
teljesítésére, a helyi építési viszonyok szabályozására az alábbi határozatot hozza.
2.

Patvarc Község Önkormányzata a község közigazgatási területének távlati terület
felhasználását és településszerkezetét e határozat 1. számú mellékletét képező, Szerkezeti
terv műszaki leírás, 2. számú mellékletét képező Külterületi szerkezeti terv (M=1:10000),
valamint 3. számú mellékletét képező Belterületi szerkezeti terv (M=1:2000) szerint állapítja
meg.

3. A településszerkezeti tervet tíz évenként, illetve ha a társadalmi-gazdasági fejlődés, vagy a
magasabb szintű tervek azt szükségessé teszik, felül kell vizsgálni.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:Bernáth Kornélia polgármester
Határidő: 2021. december 31.
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A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
9/2021. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
Patvarc Község Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
5.) Előterjesztés a Központi Óvoda házirendjének jóváhagyására
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
31/2021.(XII. 15.) határozata
a Balassagyarmati Központi Óvoda házirendjének
jóváhagyásáról
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi Óvoda
(székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19.; OM 200635) házirendjét a határozat
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
2) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét
és a házirendet záradékkal lássa el.
Határidő: 2022. január 15.
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző
6.) Előterjesztés Bernáth Kornélia polgármester 2021. évi jutalmazására
Előterjesztő: Szandai Attila alpolgármester
Bernáth Kornélia polgármester: bejelenti személyes érintettségét.
Szandai Attila alpolgármester: Polgármester asszonynak a képviselő-testület szeretne jutalmat
adni a magas színvonalon végzett munkájáért. Nyáron volt alkalmam részt venni az egyik
rendezvény lebonyolításánál és azt tapasztaltam, hogy rengeteg munka és szervezést igényelt
ennek a megvalósítása. De nemcsak a rendezvény szervezése miatt, hanem azok a napi feladatok,
amiket évek óta lelkiismeretesen és becsületesen elvégez, hogy segítse a településen élőket. Mindig
azon fáradozik, hogy a település fejlődjön és a lakosoknak, amiben csak tud, segítsen. Továbbá
amint az köztudott, Magyarország Kormánya az egész világot fenyegető koronavírus járvány
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miatt 2020. évben két alkalommal hirdetett ki veszélyhelyzetet az ország egész területére. A
veszélyhelyzetben felmerülő új feladatok jelentős többlet-terhet róttak a polgármesterre.
Polgármester Asszony a feladatokat maradéktalanul, eredményesen és magas színvonalon végezte
el. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal
kapcsolatban.
Szandai Attila alpolgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a képviselő- testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2021.(XII. 15.) határozata
Bernáth Kornélia polgármester 2020.-2021. évi jutalmazásáról
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bernáth Kornélia polgármester
részére a 2020-2021 években végzett munkája elismeréseként, feladatai eredményes
teljesítéséért, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1)
bekezdése, értelmében 1 havi nettó illetményének megfelelő jutalmat állapít meg, az
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére.
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a jutalom kifizetéséről.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: dr Varga Andrea jegyző
7.) Előterjesztés a „Külterületi helyi közutak fejlesztésére vonatkozó feltételes
közbeszerzési eljárás lebonyolítása” tárgyú beszerzési eljárás eredményének
megállapítására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester
Bernáth Kornélia polgármester: Az önkormányzat a Patvarc, 034 hrsz. és 016 hrsz. ingatlanokat
érintően külterületi helyi közutak fejlesztésére vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás
lebonyolítására, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátásra
vonatkozóan ajánlatkérést indított el. Az ajánlatkérés során három közbeszerzési szakértőt
kértünk fel ajánlattételre: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda, Márkus Mérnöki Kft., Palóc Projekt Kft. Az
ajánlattevők közül a Dr. Sándor Ügyvédi Iroda tette a legkedvezőbb ajánlatot, így a határozati
javaslat szerint az eljárás nyerteseként a Dr. Sándor Ügyvédi Irodát javaslom kihirdetni.
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
33/2021.(XII. 15.) határozata
a „külterületi helyi közutak fejlesztésére vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás
lebonyolítása” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapításáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „külterületi helyi közutak
fejlesztésére vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolítása” tárgyú beszerzési
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eljárás nyerteseként a Dr. Sándor Ügyvédi Irodát (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 23. I.
em.1.) hirdeti ki.
2. Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2021. december 17.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
10.) Előterjesztés pályázatok benyújtására
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 az 1. számú határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2021.(XII. 15.) határozata
pályázat benyújtásáról
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani
bruttó 25 millió Ft összegben a Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése jogcímen:
a) a 93 hrsz-ú ingatlanon parkoló kialakítására
b) a 205 hrsz-ú ingatlanon parkolók kialakítására 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, konzorciumi szerződés formájában.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt pályázat
benyújtásával kapcsolatos szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2021.(XII. 15.) határozata
pályázat benyújtásáról
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1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az
Élhető települések című TOP_Plusz pályázat keretében, kerékpárút kialakítására bruttó
375 millió Ft összegben, 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 konzorciumi szerződés formájában.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt pályázat
benyújtásával kapcsolatos szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 3. számú határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2021.(XII. 15.) határozata
pályázat benyújtásáról
1. A Drégely és Környéke Szabadidő Egyesület Patvarc Község Önkormányzatával
konzorciumi szerződés keretében pályázatot kíván benyújtani az Élhető települések című
TOP_Plusz pályázat keretében, sportközpont kialakítására bruttó 350 millió Ft
összegben, 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 konzorciumi szerződés formájában.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt pályázat
benyújtásával kapcsolatos konzorciumi szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
Napirendi pontok után
dr. Varga Andrea jegyző: Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a polgármesteri
bérek emelése folyamatban van Patvarc településen a polgármester bére bruttó 650.000.- Ft-ra
valamint a költségtérítése 97.500 Ft-ra emelkedik. Az összeg tekintetében nincsen beleszólása a
képviselő-testületnek. A törvényt már elfogadták, de a kihirdetése még nem jelent meg, erről
januárban külön előterjesztés készül.
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A Képviselő-testület a falugondnoki munkakör betöltésére meghirdetett pályázat
elbírálására szóló napirendet zárt ülés keretében tárgyalja, melynek anyagát külön
jegyzőkönyv rögzíti.

A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést.
K.m.f.

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
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