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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
14. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 23. napján 

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  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 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 

kiírására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

2) Előterjesztés az Észak –Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsába történő tagdelegálásra 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

3) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2021/2022. nevelési évről szóló 
beszámolójának elfogadására, és a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó munkatervének 
véleményezésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

4) Előterjesztés a Patvarc, 089/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó földhasználati jog alapításáról 
szóló 26/2022 (IV.20.) határozat módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

5) Előterjesztés földgáz és villamos energia ellátásban részesülő fogyasztási helyeken földgáz és 
villamos energia beszerzésről 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

 
Napirendek  
 

1) Előterjesztés a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
pályázat kiírására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
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Bernáth Kornélia polgármester: Minden évben kiírjuk ezt a pályázatot. 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 
50/2022.(IX.23.) 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 2022/2023. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 2023. évi 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, 
 
b./ az ösztöndíj odaítélésére – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő együttműködésében - 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott általános pályázati feltételek 
figyelembevételével - pályázatot ír ki, 
 
c./ a fenti célra az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül 
300.000.- Ft-ot biztosít.   
 
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2022. szeptember 30. (a pályázathoz való csatlakozás) 
     2022. november 03. (a pályázatok beérkezési határideje) 
     2022. december 5. (a pályázat elbírálása) 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
 

2) Előterjesztés az Észak –Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsába 
történő tagdelegálásra 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester röviden 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. 
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
51/2022.(IX.23.) határozata 

az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsába történő tagdelegálásról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 

Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsába 
Bernáth Kornélia polgármestert, akadályoztatása esetére Szandai Attila alpolgármestert 
delegálja. 

 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a delegálásról az Észak-Kelet Pest és Nógrád 

Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulást a 
határozat megküldésével tájékoztassa. 

 
 
Határidő: 2022. szeptember 30. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
 

3) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2021/2022. nevelési évről szóló 
beszámolójának elfogadására, és a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó munkatervének 
véleményezésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester röviden 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 5 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
52/2022.(IX.23.) határozata 

a Balassagyarmati Központi Óvoda 2021/2022. nevelési évről szóló 
 beszámolójának jóváhagyásáról 

 
 

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi Óvoda 
(székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.; OM 200635) 2021/2022. nevelési évről 
szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 
 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.  
 
 

Határidő: 2022. október 30. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
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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 
53/2022.(IX.23.) határozata 

a Balassagyarmati Központi Óvoda 2022/2023. nevelési évre vonatkozó munkatervének 
véleményezéséről 

 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi Óvoda 

(székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.; OM 200635) 2022/2023. 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: 2022. október 30. 
Felelős: dr. Varga Andrea 

 
 

4) Előterjesztés a Patvarc, 089/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó földhasználati jog 
alapításáról szóló 26/2022 (IV.20.) határozat módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester: A Képviselő-testület a hozzájárulását 2022. június 30-ig 
megkötendő megállapodás esetén tartotta fenn. Tekintettel arra, hogy az ingatlan művelési ágának 
átsorolásával kapcsolatos eljárás hosszabb időt vett igénybe, a szerződés megkötésére biztosított 
határidő rövidnek bizonyult, a megállapodás 2022. augusztus 12-én került aláírásra.  
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálya – egyebek mellett 
- ezen okból az ingatlan-nyilvántartási eljárást visszautasította. Fentiekre tekintettel szükségessé 
vált a hivatkozott határozat módosítása, a szerződéskötésre biztosított határidő 
meghosszabbítása. 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 
54/2022.(IX.23.) határozata 

a Patvarc, 089/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó földhasználati jog alapításáról szóló 26/2022 
(IV.20.) határozat módosításáról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 26/2022 (IV.20.) számú határozatát 

akkép módosítja, hogy a földhasználati jog jogosultjaként a Patvarc, 089/2/AA. hrsz-ú 
ingatlan mindenkori tulajdonosát jelöli meg, hozzájárulását pedig 2022. december 31-ig 
megkötendő megállapodás esetén tartja fenn.  
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
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Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: 2022. december 31. 
 

6) Előterjesztés földgáz és villamos energia ellátásban részesülő fogyasztási helyeken 
földgáz és villamos energia beszerzésről 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester röviden 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 
55/2022.(IX.23.) határozata 

földgáz és villamos energia energia beszerzésről 
 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 
Patvarc Önkormányzatának földgáz és villamos energia ellátásban részesülő intézményei, 
illetőleg fogyasztási helyei vonatkozásában a Sourcing Hungary Kft. által szervezett, a Magyar 
Energia Beszerzési Közösség (MEBEK) keretében lebonyolítandó, csoportos 
közbeszerzéshez való csatlakozásról intézkedjen. 
 

2. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
csatlakozáshoz szükséges intézkedések megtételére, nyilatkozatok, szerződések aláírására. 

 
 
Határidő: a szerződéskötésre 2022. november 30. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
Az polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 
 

K.m.f. 
 
 

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


