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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 30. napján 

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

Ákos képviselő 
 
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 (Kiss Kálmán Zoltán és 
Ispán Ferenc képviselő urak igazoltan vannak távol.) 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:  
 
Nyílt ülés 
 
1.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a 

közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
2.) Előterjesztés a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége valamint a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóinak 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
3.) Előterjesztés Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi beszámolójának 

elfogadásáról  
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

4.) Előterjesztés törvényességi felhívás teljesítésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

5.) Előterjesztés fűnyíró traktor értékesítésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
6.) Előterjesztés az „Útépítések elvégzése Patvarcon” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindítására  
  (zárt ülés) 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
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Napirendek 
 
 

1.) Előterjesztés a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a 
közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester ismerteti az előterjesztést, a napirendi ponttal kapcsolatban nincs 
kiegészíteni valóm. 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 

41/2022.(VI. 30.) határozata 
a Balassagyarmati Rendőrkapitányság tevékenységéről és a közbiztonság helyzetéről 

szóló beszámoló elfogadásáról 
 

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 
Rendőrkapitányának a város közbiztonsága helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedéseiről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal elfogadom. 

 
2) Felkérem a jegyzőt, hogy a döntésről a kapitányságvezetőt tájékoztassa. 
 

Határidő: 2022. július 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 

 
2.) Előterjesztés a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége valamint a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolóinak 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester: A beszámolót minden évbe tárgyalja a képviselő-testület, 
javaslom a beszámolók elfogadását. 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 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
42/2022.(VI. 30.) határozata 

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége 2021. évi beszámolójának jóváhagyásáról 
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Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2021. évi beszámolóját a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 
 
 
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 2. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
43/2022.(VI. 30.) határozata 

a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság 2021. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

 
 

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2021. évi beszámolóját a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja. 
 
 
3.) Előterjesztés Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi 

beszámolójának elfogadásáról  
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 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

44/2022.(VI. 30.) határozata 
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2021. évi beszámolójának elfogadásáról  

 
 

1.Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az előterjesztésben és annak 
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulásának 
2021. évi beszámolóját. 

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

 
4.) Előterjesztés törvényességi felhívás teljesítésére 

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 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

45/2022.(VI. 30.) határozata 
törvényességi felhívásról 

 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

által NO/TFO/227-51/2022. iktatószámon kiadott törvényességi felhívásában foglaltakat 
megismerte és az abban foglaltakat tudomásul veszi. 

 
2) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a törvényességi felhívásban foglalt hiányosságok 

legkésőbb 2022. 07. 03. napjáig történő orvoslására. 
 
Határidő: 2022. 07. 03. Kormányhivatal értesítésére 
Felelős: dr Varga Andrea jegyző 

 
5.) Előterjesztés fűnyíró traktor értékesítésére 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Egy pár éve elvitettem a fűnyíró traktort a Makita boltba és 
megkértem, hogy mérjék fel az állapotát és azt is, hogy mennyibe kerülne a javíttatása. Akkor azt 
nyilatkozták, hogy 200-300 ezer Ft lenne a javítási költség. Ezt a költséget nagyon magasnak 
találtam, így a fűnyíró traktor szervizelése nem történt meg, azóta is itt van az önkormányzat 
udvarában a pihenő hely alatt, letakarva ponyvával. Érkezett egy megkeresés, egy patvarci lakos 
megvásárolná a fűnyíró traktort. Én azt javasoltam, hogy hirdessük meg és licit útján adjuk el a 
fűnyírót. Az árral kapcsolatosan kértem segítséget a Makita boltban azt nyilatkozták, hogy egy 
ilyen típusú fűnyíró, ami működik 270-280 ezer Ft-ba kerül. Mivel ez nem üzemképes állapotú így 
az induló vételárnak javaslom a 150 ezer Ft-ot, 10 ezer Ft licitlépcsővel. Megkérdezi a Képviselő-
testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Szandai Attila alpolgármester: Én reálisnak tartom ezt az árat.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
azzal a kiegészítéssel, hogy a fűnyíró traktor induló vételára 150 ezer Ft legyen, 10 ezer Ft 
licitlépcsővel, melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
46/2022.(VI. 30.) határozata 

fűnyíró traktor adásvételre való meghirdetéséről 
 
 

1.Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eladásra meghirdeti az alábbi – jelenleg 
működésképtelen – kisgépet: 
 
Elektrolux Partner Önjáró fűnyíró traktor 
 
Model: 96061004900 
Catalogue No: P135B92RB 
Kg: 235 
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KW: 000 
Évszám: 2005 
 
A fűnyíró traktor induló vételára: 150.000.- Ft 
A licitlépcső: 10.000.- Ft 
 
Több pályázó esetén az önkormányzat licit tárgyalást tart. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: pályázat meghirdetésére: 2022. július 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
Az „Útépítések elvégzése Patvarcon” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására szóló 
napirendet zárt ülés keretében tárgyalja a Képviselő-testület, melynek anyagát külön 
jegyzőkönyv rögzíti. 
 
 
 
Az polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

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


