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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 2018. február hó 28. napján 
tartott üléséről.  
 
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Szandai Attila, Berkes Andor képviselők 
 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 

Juhászné Gajzinger Ágnes pénzügyi osztályvezető 
Mega György osztályvezető 
Gáspárné Jakab Eszter főelőadó 

 
Bernáth Kornélia polgármester köszönti a megjelenteket, a Képviselő-testület tagjait és a Hivatal 
dolgozóit. Megállapítja az ülés határozatképességét, 4 főből 3 fő van jelen (Forgács Ákos 
alpolgármester igazoltan van távol) és megnyitja azt. Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan 
van-e vélemény, javaslat. 
 
A napirendre vonatkozóan továbbá javasolja a „Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a 3/2015.(II.26.) számú a pénzbeli és természetbeni támogatások 
rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló önkormányzati rendelet módosítására ” című napirendi pont felvételét amit utolsó 
napirendi pontként tárgyalnak meg, melyet a Képviselő- testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét – a módosítással együtt, melyet a 
Képviselő- testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
N A P I R E N D:  
 

 
1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésére 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

2.) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésével 

való egyetértésre 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

4.) Előterjesztés a Központi Óvoda 2018. évi költségvetésével való egyetértésre 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
5.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 

2/2017. (II.24) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

6.) Előterjesztés a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

7.) Előterjesztés a Patvarc 82/6 hrsz-ú ingatlan megosztására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
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8.) Előterjesztés a „PATVARC DÍSZPOLGÁRA” és a „PATVARC TELEPÜLÉSÉRT” 
elismerő oklevél adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
9.) Előterjesztés az óvodába történő beiratkozás időpontjának meghatározására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
10.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2015.(II.26.) 

számú a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására (Írásbeli előterjesztés helyszínen kerül kiosztásra) 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 
Napirendek 

 
 

1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Köszönti Juhászné Gajzinger 
Ágnes osztályvezetőt. Megkérdezi kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az anyaghoz? 
 
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető: Annyit muszáj mondanom, hogy a 2016. évi állami 
támogatás kapcsán 658 ezer Ft visszafizetési kötelezettsége lesz az önkormányzatnak. Beadtuk a 
fellebbezést, de sajnos nem fogadták el. A jövőben erre nagyon oda kell majd figyelnünk.  
 
Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző: Van egy jó hírem, ami még nincs benne a költségvetésben. 
Jogerős az a döntés miszerint a Balassagyarmati Önkormányzatnak megítélték az Észak-Kelet 
Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
társulástól a bérleti díjat. Úgyhogy most már nincs nagy kockázata annak, hogy Patvarc 
Önkormányzata is kérje a bérleti díj megfizetését. Arra vártunk, hogy mi lesz a döntés 
Balassagyarmat kapcsán, az volt a próba per. Patvarc tekintetében van egy időszak, ami elévülés 
gyanús, de ki kell számlázni egyben az egészet és ha bármi kifogásuk van, majd jeleznek. Ezt ugye 
nem kalkuláltuk a költségvetésbe, de nagy esély van rá, hogy ebből az összegből befolyik valami.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

2/2018. (III.02.) önkormányzati rendelete 
Patvarc Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről 

 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 

2.) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben 
bemutatásáról 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester ismerteti röviden 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 

8/2018. (II.28.) határozata 
Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 
 

 
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testületet az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 29/A. § -ban foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 
három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:  

 
 

Saját bevételek összege: 
2018         5 930e Ft 
2019         5 450 e F 
2020         5 500 e Ft 
2021         5 500e Ft 
 
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 
2017               --- 
2018               --- 
2019               --- 
2020               --- 
 
A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt követelménynek, 
amely szerint: 
„Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési 
kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja 
meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.” 
 
 
Felelős:  Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő:  2018. február 28. 

 
3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

költségvetésével való egyetértésre 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester ismerteti röviden 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 

9/2018. (II.28.) határozata 
a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésével való 

egyetértésről 
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1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését. 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről az 
intézmény fenntartó Önkormányzatot tájékoztassa. 
 

Határidő: 2018. március 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 

4.) Előterjesztés a Központi Óvoda 2018. évi költségvetésével való egyetértésre 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester ismerteti röviden 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 

10/2018. (II.28.) határozata 
a Központi Óvoda 2018. évi költségvetésével való egyetértésről 

 

1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal egyetért a Központi Óvoda 2018. évi költségvetésével. 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről 
Balassagyarmat Város Önkormányzatát tájékoztassa. 
 

Határidő: 2018. március 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
5.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 

2/2017. (II.24) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

3/2018. (III.02.) önkormányzati rendelete 
Patvarc Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 

2/2017. (II.24.) rendeletének módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 

6.) Előterjesztés a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
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Bernáth Kornélia polgármester ismerteti röviden 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 

11/2018. (II.28.) határozata 
a polgármester szabadságütemezésének jóváhagyásáról 

 

1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bernáth Kornélia polgármester 2018. 
évi szabadságütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
Kezdete Vége Munkanapok száma 

2018.03.01. 2018.03.09. 7 
2018.03.19. 2018.03.29. 9 
2018.04.09. 2018.04.20. 10 
2018.05.02. 2018.05.18. 13 
2018.06.04. 2018.06.22. 15 
2018.07.02. 2018.07.20. 15 
2018.08.06. 2018.08.24. 14 
2018.09.17. 2018.09.28. 10 
Összesen:  93 nap 

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 

7.) Előterjesztés a Patvarc 82/6 hrsz-ú ingatlan megosztására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Nem tudom mennyire lesz ez 
foganatosítható vagy egyáltalán lesz-e érdeklődés a telkek megvásárlása iránt.  
 
Juhászné Gajzinger Ágnes: Rákölt az önkormányzat és az eladásból megtérülhet ez az összeg. 
Ebben az esetben megérné, mert egyébként egyben is maradhatna az a terület, nem lenne szükség 
a megosztásra.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Csak az a baj, hogy nem tudjuk használni. 
 
Mega György: Ott az a probléma, hogy el vannak kerítve területek, mindenki amit használ, így 
ezekhez az önkormányzat nem fér hozzá. A tulajdonosok önkormányzati tulajdonon keresztül 
járnak be, csak ugye ezt eddig senki nem bolygatta. Tavaly robbant ki egy ügy, Egyed Lájosné pert 
akart indítani az önkormányzat ellen. Ebből okulva szerettük volna rendezni ezt a problémát.  
Aki nem szeretné megvásárolni a területet, azzal bérleti szerződést kötünk, mivel használja azt a 
területet. A megosztásnak elég nagy a költsége eddig 285.100.- Ft. Ebben benne van meglévő 
kerítések felmérése, térképvázlat készítése, a 82/6 hrsz-ú ingatlan megosztása, munkadíj, 
földhivatali adatszolgáltatási, eljárási díj. Reményeink szerint ez a későbbiekben meg fog térülni. 
A lakástulajdonosokkal történt előzetes egyeztetés szerint az általunk használt részt 1.000.-Ft/m2 
áron megvásárolnák. A 82/6 hrsz-ú ingatlan megosztása során kb 800 m2 maradna az 
önkormányzat tulajdonában. Az előzetes elképzelések szerint a telekalakítás költségeit az 
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önkormányzat előlegezné meg azzal, hogy azt az ingatlantulajdonosok - az általuk használt és 
megvásárolni kívánt terület arányában – az adásvétel során, a vételárral együtt fizetnék azt meg az 
önkormányzat részére.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Mikor tudjuk elkezdeni a munkálatokat? 
 
Mega György: A testületi ülést követően meg lehet rendelni a földmérői munkarészt, 2-3 hónap 
amíg a  megosztás átvezetése megtörténik. Ezek után lehet tárgyalni a leendő 
ingatlantulajdonosokkal a vásárlás feltételeiről.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: A leendő ingatlantulajdonosok nagy része részletfizetési 
lehetőséget fog igénybe venni. Mit tudunk tenni, ha nem fizeti rendesen a részleteket? Be tudjuk 
hajtani?  
 
Juhászné Gajzinger Ágnes: Természetesen be tudjuk hajtani, ki fogunk neki állítani egy számlát 
amire kérhet részletfizetést erre kötünk egy megállapodást és ha nem tartja be a megállapodást 
annak alapján meg tudjuk tenni a megfelelő lépéseket.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Azért kérdeztem, mert van egy szennyvizes ügyünk Kalányos 
Mónikával és ennek kapcsán jutott eszembe, azzal az üggyel is kell kezdenünk valamit.  
 
Mega György: Részletfizetésről van szó, azt javaslom, hogy vagy tulajdonjogi fenntartással adjuk 
el, tehát akkor kaphatja meg a tulajdonjogot, ha az összes részletet kifizette, vagy pedig 
jelzálogjogot jegyeztetünk be, a vételár erejéig.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Én arra is gondolok a kifizetés kapcsán, hogy vannak olyan 
személyek, akik közfoglalkoztatási bérből élnek, ami 52.000.- Ft havonta. Nekik még havi 
10.000.- Ft is megterhelő lehet.  
 
Juhászné Gajzinger Ágnes: Megmeggyezhetünk velük olyan részletben, amit tudnak vállalni. 
Szerintem a havi 5000.- Ft vállalható.  
 
Mega György: A határozati javaslat c.) pontjában az szerepel, hogy a vételárat és a 
telekalakítással kapcsolatos költségek megfizetésére maximum 12 havi részletfizetés adható. Ha 
megnézem a telek nagyságát és beszorzom havi 5000.- Ft-tal az több lesz mint 12 hónap. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Javaslom a határozati javaslat módosítását, akképpen, hogy a 
vételárat és a telekalakítással kapcsolatos költségek megfizetésére részletfizetés adható, minimum 
havi 5.000 Ft törlesztő részlettel.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a módosított határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
 
8.) Előterjesztés a „PATVARC DÍSZPOLGÁRA” és a „PATVARC TELEPÜLÉSÉRT” 

elismerő oklevél adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Ismerteti röviden az előterjesztést. Javaslom a rendelet 
módosítását akképpen, hogy A „PATVARC TELEPÜLÉSÉRT” elismerő oklevél adományozása 
pénzjutalommal jár, melynek összege a képviselő – testület döntésének függvényében 
kitüntetésenként nettó húszezer forinttól ötvenezer forintig terjedhetne. 
 
A módosító javaslatot a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadta. 
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A polgármester további kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a módosított 
rendelet tervezetet, melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

4/2018. (III.02.) önkormányzati rendelete 
a „PATVARC DÍSZPOLGÁRA” cím és  a „PATVARC TELEPÜLÉSÉRT” elismerő 

oklevél adományozásáról szóló rendelet megalkotásáról 
 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
9.) Előterjesztés az óvodába történő beiratkozás időpontjának meghatározására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester ismerteti röviden 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 

13/2018. (II.28.) határozata 
az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018/2019. nevelési évre 

vonatkozóan egyetért azzal, hogy a feladatellátási megállapodás keretében fenntartott 
Központi Óvodába történő beiratkozásra az alábbi időpontokban kerüljön sor.  
 

2018. május 9. (szerda) 8.00 – 17. 00 
2018. május 10. (csütörtök) 8.00 – 18.00 

2018. május 11. (péntek) 8.00 – 17.00 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Központi Óvoda vezetőjét, hogy biztosítsa a 
Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező szülőkkel (szülői felügyeletet gyakorlók) egy háztartásban 
élő, óvodás korú gyermekek felvételét az egyes óvodai feladatellátási helyekre. Mindezt 
azzal a megkötéssel, hogy az Ipolyszög és Patvarc községeken működő egycsoportos 
tagóvodák védelmében a balassagyarmati óvodai feladatellátási helyeken csak abban az 
esetben kerülhet sor e két településről érkező gyermekek felvételére, ha a községi 
tagóvodák férőhelyei megteltek, illetve ha az érintett települések Képviselő-testületei 
ehhez hozzájárulásukat adták. Más településekről érkező igények alapján óvodai férőhely 
biztosítására csak a nevelési év vonatkozásában jóváhagyott önkormányzati költségvetési 
rendeletben foglaltak szerint van lehetőség.  
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

 
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a helyben szokásos módon tegye 

közzé és az érintett köznevelési intézmény vezetőjét tájékoztassa a döntésről. 
 
Határidő: 2018. március 1. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
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4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a 
rendelkezésükre álló kommunikációs eszközökkel gondoskodjanak az óvodai beiratkozás 
időpontjának, a jelentkezési eljárás folyamatának és feltételeinek nyilvánosságra 
hozataláról. 
 
Határidő: 2018. április 9. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester, Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

 
10.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

3/2015.(II.26.) számú a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Elmondja a módosítás 
részletes indokait. Továbbá, felolvassa a gyógyszertárral kötendő szerződés tervezetét. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

5/2018. (III.02.) önkormányzati rendelete 
Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2015.(II.26.) számú a 

pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
      polgármester             jegyző 


