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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. szeptember 28. 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. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 4 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
N A P I R E N D:  
 

1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 
1/2021. (II.15.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
2.) Előterjesztés a Központi Óvoda házirendjének jóváhagyására  

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda egyes csoportjai maximális 
létszámtúllépésének engedélyezésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

4.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2020/2021. nevelési évről szóló 
beszámolójának elfogadására, a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervének 
véleményezésére, valamint az intézményvezetői program elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

5.) Előterjesztés Patvarc Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására szóló pályázat 
kiírására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

6.) Előterjesztés a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
kiírására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

7.) Előterjesztés falugondnoki munkakör pályázati felhívásának meghirdetésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
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8.) Előterjesztés a Patvarc 09/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 
Napirendek 
 

1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 
1/2021. (II.15.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester: A költségvetés tekintetében lenne egy módosító javaslatom. 
Volt egy pályázati lehetőség, ahol a kormány minden 5000 fő alatti településnek lehetőséget 
biztosított arra, hogy a Nemzeti Művelődési Intézeten keresztül 1 millió forint forráshoz 
hozzájusson. Ezt mi meg is tettük, csak amikor a pénzügyi osztály elkészítette a költségvetési 
anyagot, akkor még nem rendelkeztünk támogatói okirattal. A rendezvényt szeptember 11-én 
valósítottuk meg, rendben le is zajlott. A múlt hét pénteken megkötésre került a támogatói 
szerződés, így már rendelkezésre áll a támogatói okirat. Szeretném, ha ez az 1 millió forint is 
belekerülne a módosításba.  
 
Bernáth Kornélia polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, melyet a Képviselő-
testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a módosított rendelet 
tervezetet, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
4/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 

Patvarc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 
1/2021. (II.15.) rendeletének módosításáról 

 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 

2.) 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 

7/2021.(IX. 28.) határozata 
a Központi Óvoda házirendjének jóváhagyásáról 

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

határozati javaslat mellékletében foglalt tartalommal megismerte és jóváhagyásra javasolja. 
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2) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét 

és a házirendet záradékkal lássa el. 
 
Határidő: 2021. október 22. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
3.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda egyes csoportjai maximális 

létszámtúllépésének engedélyezésére 
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 

8/2021.(IX. 28.) határozata 
a Balassagyarmati Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének  

a 2021/2022. nevelési évben történő engedélyezéséről 
 

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 
Balassagyarmati Központi Óvoda (székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19.) 
alábbi feladatellátási helyein, csoportjaiban és létszámokkal engedélyezi a 2021/2022. 
nevelési évben a maximális csoportlétszám túllépését:  

 
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda 

vezetőjét és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: 2021. október 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 

3) A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a 2021/2022. nevelési 
évben a felvételi és átvételi kérelmek teljesítésekor a vonatkozó jogszabályok és a 
fenntartó által engedélyezett létszámokra alapozva járjon el.  Amennyiben a Központi 
Óvoda jelen döntéssel nem érintett csoportjában vagy létszámmal szükségessé válik a 
maximális csoportlétszám túllépésének fenntartói engedélyezése, az óvodavezetőnek 
haladéktalanul jeleznie kell azt a Képviselő-testület felé.  

 

KÖZPONTI ÓVODA (OM: 200635) 
2021/2022. nevelési év 

Feladatellátási hely Csoport Engedélyezett létszám 
Meseerdő Tagóvoda Tekergő  28 fő 

Pillangó 28 fő 
Cseperedő Tagóvoda Ficánka 26 fő 

Hétszínvirág 26 fő 
Játékvár Tagóvoda Piros 26 fő 
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Határidő: folyamatos 
       Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 
 

4.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2020/2021. nevelési évről szóló 
beszámolójának elfogadására, a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervének 
véleményezésére, valamint az intézményvezetői program elfogadására 
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 

9/2021.(IX. 28.) határozata 
a Balassagyarmati Központi Óvoda 2020/2021. nevelési évről szóló 

 beszámolójának jóváhagyásáról 
 

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi Óvoda 
(székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.; OM 200635) 2020/2021. nevelési évről 
szóló beszámolóját a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 
 

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

Határidő: 2021. október 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 2. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2021.(IX. 28.) határozata 
a Balassagyarmati Központi Óvoda 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezéséről 
 

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmati Központi Óvoda 
(székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.; OM 200635) 2021/2022. 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: 2021. október 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea 

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 3. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2021.(IX. 28.) határozata 

A Balassagyarmati Központi Óvoda intézményvezetői programjának  
jóváhagyásáról 

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

(székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc út 19.; OM 200635)  2021-2026. évekre szóló 
vezetői programját a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a döntéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.  
 

Határidő: 2021. október 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea 
 
 

5.) Előterjesztés Patvarc Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység ellátására 
szóló pályázat kiírására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester: A településen azokra a lakosokra vonatkozik, akik nincsenek 
rácsatlakozva a szennyvízhálózatra. A határozati javaslat egy jóváhagyó határozat. Úgy tudom 
nem érkezett be egy pályázat sem. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Nem érkezett be pályázat, kijelölés történik.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2021.(IX. 28.) határozata 
Patvarc Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására szóló  
pályázat kiírásának jóváhagyásáról 

 

1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal pályázatot ír ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és 
ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás végzésére, 2021. október 01. napjától 
számított egy éves, határozott időtartamra.  

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2021. szeptember 15. 
Felelős:Bernáth Kornélia polgármester 
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6.) Előterjesztés a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat kiírására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

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 kiegészített határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

13/2021.(IX. 28.) 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 2021/2022. tanévben megkezdeni kívánó fiatalok támogatására kiírt 2022. évi 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, 
 
b./ az ösztöndíj odaítélésére – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő együttműködésében - 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott általános pályázati feltételek figyelembe 
vételével - pályázatot ír ki, 
 
c./ a fenti célra az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a szociális előirányzaton belül 
300.000.- Ft-ot biztosít.   
 
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
Határidő: 2021. október 1. (a pályázathoz való csatlakozás) 
    2021. december 6. (a pályázat elbírálása) 
Felelős:   dr. Varga Andrea jegyző 
 

 
7.) Előterjesztés falugondnoki munkakör pályázati felhívásának meghirdetésére 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: A pályázat kiírásra került. A normatíva miatt még egyeztetni kell 
a Magyar Államkincstárral. Eddig két pályázat érkezett, a pályázatokat október 5-ig lehet beadni, a 
beérkezett pályázatokat pedig október 15-ig kell elbírálnunk. Természetesen most is szeretnénk 
személyes meghallgatást tartani. Egyenlőre, patvarci lakos nem jelentkezett. Nekem az a 
tapasztalatom az eltelt egy év után, hogy erre a feladatkörre férfit kellene felvennünk. Sok 
karbantartási feladat volt, amit nem biztos, hogy egy nő el tudott volna látni.  
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A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2021.(IX. 28.) határozata 
a falugondnoki munkakörről szóló pályázat 

kiírásáról 

 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §-a szerinti falugondnoki szolgáltatás folyamatos 
biztosítása érdekében, a falugondnoki szolgálatról szóló 6/2020. (IV. 01.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott feladatok ellátására - falugondnoki munkakör betöltése céljából - a 
határozat melléklete szerinti tartalommal a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. §-a szerinti nyilvános pályázat meghirdetését jóváhagyja. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a pályázati eljárással kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: 2021. október 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 

8.) Előterjesztés a Patvarc 09/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester Hering István kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy 
szeretné bérbe venni az Önkormányzat tulajdonát képező, Patvarc 09/2 hrsz-ú földterület 
körülbelül 50%-át, kb 5000 m2. A terület alsó részét kérte, melyet saját állatai etetésére 
használandó takarmány (kukorica, búza) termesztésére használná. Saját tulajdonú földterülete 
nincs. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal 
kapcsolatban. 
 
Szandai Attila alpolgármester: Nekem az lenne a javaslatom, hogy csak egy évre kössük meg a 
szerződést. 
 
Forgács Ákos: Ezt én is támogatom, nézzük meg, hogy hogyan működik ez az együttműködés. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Az elhangzottak alapján kérem a határozati javaslat módosítását, 
tehát a használat időtartama 2022. december 31. napjáig legyen meghatározva. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a módosított határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2021.(IX. 28.) határozata 
a patvarci 09/2 hrsz-ú ingatlan egy részének hasznosításáról 

 
  

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a kizárólagos tulajdonát képező, 
Patvarc 09/2 hrsz-ú, 1 ha 1225 m2 területű szántó megnevezésű ingatlanból mintegy 5000 
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m2 nagyságú területet (a határozat mellékletét képező térképvázlaton megjelölve) Hering 
István Patvarc, Mikes Kelem utca 33. szám alatti lakos részére takarmány termelése céljából 
használatába adja az alábbi feltételekkel: 
 
a) a használat időtartama 2022. december 31-ig napjáig szól, 
b) az ingatlan használója szükség szerint köteles a teljes területen (teljes 09/2 hrsz) 

gyommentesítését elvégezni, 
c) amennyiben a használatba átadott ingatlannal kapcsolatosan az ingatlanok használójának 

felróható hiányosság miatt az erre illetékes hatóság eljárást indít, majd pénzbírságot szab 
ki Patvarc Község Önkormányzata részére azt az ingatlan használója köteles megfizetni, 

d) a területen felépítmény nem létesíthető, a terület használata másnak nem engedhető át, 
alhaszonbérbe nem adható, 

e) a területre Hering István földhasználati jogot az ingatlan-nyilvántartásban nem 
jegyeztethet be, a földalapú támogatás iránti kérelmet nem nyújthat be, 

f) a szerződést bármelyik fél írásban indokolás nélkül 30 napos határidővel felmondhatja, 
g) szerződés megszűnése esetén a használó köteles a haszonbérleményt olyan állapotban 

visszaadni, hogy azon a művelési ágnak megfelelő, rendeltetésszerű gazdálkodás 
folytatható legyen. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére. 
 
Határidő :  a kiértesítésre 2021. október 30. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 

Napirendi pontok után 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Amiről szeretném, hogy beszéljünk az a zöldhulladék égetése. 
Jelenleg a településen nem lehet égetni. Sok emberrel beszéltem sok szemszögből megvizsgáltuk 
ezt a témát. Az biztos, hogy ezzel foglalkoznunk kell. Én arra gondoltam, hogy október 
hónapban kijelölnénk bizonyos napokat, amikor az emberek égethetnének. A veszélyhelyzet alatt 
az önkormányzat dönthet arról, hogy a településen lehet égetni vagy nem. Azt látom, hogy sokan 
igényelnék azt, hogy lehessen égetni. Ti mit gondoltok, hogyan oldjuk meg ezt a kérdést? Azt 
szeretném megjegyezni, hogy én nem támogatom az égetést. Régebben beszélgettünk arról is, 
hogy kialakítunk egy zöldhulladék lerakót, de ez nagyon költséges és nehéz neki jó helyet találni. 
Arra kellene egy külön személy, aki ott van, rendet tart és nem engedi, hogy akármit odavigyenek. 
Le kell keríteni, ágdarálót kellene vásárolni, ezekről a feltételekről egyeztettünk Orosz Kornéllal 
közösen a Kormányhivatallal és így előzetes számítások alapján a zöldhulladék lerakónak a 
kialakítása és fenntartása minimum 6 millió forintba kerülne. Az önkormányzat ezt önerőből 
sajnos nem tudja megfinanszírozni. Az emberek felől pedig van egyfajta nyomás, hogy oldjuk 
meg ezt a kérdést.  
 
Kiss Kálmán Zoltán: Én azt tapasztalom, hogy a környező településeken vannak kijelölve 
napok, amikor lehet égetni. Balassagyarmaton lehet égetni? 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Nem, de Balassagyarmaton ezt a kérdést megoldottuk a zöldhulladék 
elszállításával. 
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Bernáth Kornélia polgármester: Ezt is megkérdeztem és azt a választ kaptam a Zöld Híd Kft-
től, hogy nálunk nem működik. Ez azért van, mert 2000 fő alatti településen nem működhet a 
zöldhulladék zsákos elszállítása. Pedig ez lenne a legjobb megoldás.  
Szandai Attila alpolgármester: Én azt gondolom, hogyha megengedjük, hogy bizonyos napokon 
lehessen égetni, akkor mindenki össze vissza fog égetni.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Ez most is így van, nem lehet égetni mégis elég sok lakó éget, 
nem tudok velük mit csinálni. Vannak jogkövető polgárok, akik betartják és tudomásul veszik, 
hogy nem lehet égetni. Ez így nem jó, mert azokkal szemben, akik betartják a jogszabályokat nem 
igazságos.  
 
Forgács Ákos: A maradék meg kiviszi az erdőbe és ott rakja le.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Igen, ettől én is tartok, végre a lezárásokkal elértük azt, hogy 
kevesebb hulladékot hordanak be a 024/10, 024/15, 024/20 hrsz-ú területekre.  
 
Kiss Kálmán Zoltán: Ha maradunk az égetésnél legyen, de akkor ne hétköznap legyen, hanem 
hétvége. Szombati napokon meg tudják oldani az emberek. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Rendben. Ettől függetlenül én azt is elmondom az embereknek, 
hogy a nógrádmarcali hulladékudvarban nagyon kedvező áron le tudják adni a zöldhulladékot, az 
önkormányzat által összegyűjtött zöldhulladékot mi is oda visszük el. 
 
Forgács Ákos: Az lenne a legjobb megoldás, ha úgy tudna működni a zöldhulladék elszállítás, 
mint Balassagyarmaton a zsákos módszer.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Igen, és elég lenne havi egy alkalommal. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Javaslom, hogy nézzünk utána milyen más lehetőségünk van a 
zöldhulladék elszállításának, hogy el tudjuk kerülni az égetést. 
 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

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


