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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. október 14. napján 

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

Kálmán Zoltán képviselők 
 
HIVATALBÓL JELEN VAN: dr. Varga Andrea jegyző 
 
MEGHÍVOTTKÉNT JELEN VAN: Árvai Csaba 
                                                            Balázs Tibor 
                                                    
Bernáth Kornélia polgármester köszönti a megjelenteket, a Képviselő-testület tagjait és a Hivatal 
dolgozóit. Megállapítja az ülés határozatképességét, 5 főből 3 fő van jelen (Ispán Ferenc és 
Forgács Ákos képviselők igazoltan vannak 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 3 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
N A P I R E N D:  
 

1.) Előterjesztés a falugondnoki munkakör betöltésére meghirdetett pályázat elbírálására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

2.) Előterjesztés Patvarc község településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozóan 
beérkezett véleményezések jóváhagyására  
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 
Napirendek 
 

1.) Előterjesztés a falugondnoki munkakör betöltésére meghirdetett pályázat elbírálására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester: Megállapítom, hogy mind a két pályázó nyilatkozott, hogy 
hozzájárulnak a nyílt üléshez. 2021. október 5-éig lehetett beadni a pályázatokat a megadott 
határidőig két pályázat érkezett be. A pályázókat levélben értesítettük arról, hogy mikor kell 
jönniük a személyes meghallgatásra. Minden pályázót meghallgatunk külön külön és ha 
megszületik a döntésünk, akkor levélben mindenkit kiértesítünk a döntésünkről. Az első pályázó 
Árvai Csaba. Azt szeretném kérni, hogy egy pár mondatban mutatkozzon be, illetve azt 
szeretném megkérdezni, hogy mi motiválta, hogy megpályázza ezt a munkakört? 
 
Árvai Csaba: Kiskőrösről jöttem. Megismerkedtem egy Patvarcon élő hölggyel és szeretnénk 
összeköltözni, ezért a környéken keresek munkalehetőséget. Ő küldte át a meghirdetett 
falugondnoki pályázati lehetőséget és úgy döntöttem beadom a pályázatomat. Mindig is 
dolgoztam, bár le vagyok százalékolva, de muszáj dolgozni mellette, mert abból a jövedelemből 
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nem tudok megélni. 22 évig hangosítottam, villanyt is tudok szerelni, kisgépeket javítok, mindig 
van valami kihívás, amit meg tudok oldani.  
 
Szandai Attila alpolgármester: Mint említette szeretne ideköltözni, ez jelenleg hogy áll? 
 
Árvai Csaba: Még folyamatban van. Többször voltam már a településen és nagyon tetszik. 
 
Kiss Kálmán Zoltán: Jelenleg hol lakik? 
 
Árvai Csaba: Kiskörösön. 
 
Kiss Kálmán Zoltán: Ugye a jelentkezésnél feltüntette, hogy vese transzplantáción esett át. 
 
Árvai Csaba: Igen, csökkentett munkaképességű vagyok, vese transzplantált, ebből adódóan volt 
egy szív műtétem is. Egészségesnek érzem magam, jelenleg csak kontrolokra járok, szeretek 
dolgozni. Az elmúlt időben szüretelő kombájnt vezetem.  
 
Kiss Kálmán Zoltán: Terhelhetősége? 
 
Árvai Csaba: A nagyon nehéz fizikai munkát nem tudom elvégezni. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Mit jelent a nagyon nehéz fizikai munka? Csak azért kérdezem, 
mert a játszótéren egy pár hete körülbelül 2 m2 homokot kellett felpakolni és lepakolni. 
 
Árvai Csaba: Azt egyedül nem tudnám vállalni, segítség kell hozzá.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Nekem az egyik kérdésem az lenne, hogy ismeri-e, hogy itt milyen 
bérezésre lenne jogosult? El tudja fogadni ezt a bért? 
 
Árvai Csaba: Nem tudok pontos összeget, de tudom, hogy a közalkalmazotti bér kb a 
minimálbér körüli összeg.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Még egy kérdésem lenne. Jelenleg Önnek van munkahelye, ahol fel 
kell mondani, ha Önt választja a Képviselő-testület?  
 
Árvai Csaba: Nincs. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Köszönöm szépen. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Van esetleg még kérdés?  
 
Szandai Attila alpolgármester: Nekem nincs. 
 
Kiss Kálmán Zoltán: Nekem sincs. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Akkor köszönjük szépen a megjelenést, tájékoztatni fogjuk a 
döntésünkről. 
 
Árvai Csaba: Én is köszönöm a lehetőséget. 
 
Árvai Csaba elhagyja a termet, Balázs Tibor belép a terembe. 
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Bernáth Kornélia polgármester: Köszöntöm második pályázónkat, Balázs Tibort. Azt szeretném 
kérni, hogy egy pár mondatban mutatkozzon be, illetve azt szeretném megkérdezni, hogy mi 
motiválta, hogy megpályázza ezt a munkakört? 
 
Balázs Tibor: Nyugállományú Hivatásos Katona voltam. Rétságon voltam szakaszparancsnok. 
Amikor a rétsági laktanya megszűnt 1995-ben, akkor elmentem vagyonőrnek. Ezeken túl 
foglalkoztam: személyi védelemmel, elektronikus vagyonvédelemmel, továbbá dolgoztam a 
Providentnél is kölcsönök kihelyezése és begyűjtése volt a feladatom. A Matávőrnél pedig riasztó 
rendszereket telepítettem. 2019-ben elváltam feleségemtől, ezért házasságom felbomlását 
követően, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Forró, nevű kis községbe, idős szüleimhez költöztem 
ideiglenesen. 2019. Aszaló község Természetvédelmi őr –Mezőőr- feladatokat láttam el. 2019. 
nyarán Korlát községben Falugondnok voltam, amit idős szüleim ápolása miatt, kénytelen voltam 
felfüggeszteni, feladni. Sajnos édesanyám 2020. márciusában, édesapám pedig 2021. áprilisában 
elhunytak. Ezek után kiegészítő tevékenységet nem végeztem, csak a szolgálati járadékomból élek. 
Azóta csak vagyok, nincs célom, szeretnék dolgozni. A szolgálati lakásom Rétságon még megvan, 
de ha pozitív elbírálásban részesül a pályázatom Patvarcra költöznék. Vagy albérletbe, vagy 
vennék saját ingatlant a munka ellátása érdekében.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Arról szeretném tájékoztatni, hogy a közalkalmazotti jogviszony 
miatt a szolgálati járadékáról le kellene mondania. Legalábbis mi így láttuk a jogszabályban.  
 
Balázs Tibor: Elhoztam a mezőőri szerződésemet, itt mind a két összeget kaptam 
párhuzamosan. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: 8 órában volt foglalkoztatva? 
 
Balázs Tibor: Igen.  
 
Kiss Kálmán Zoltán: Ha meghaladja a jövedelmet, akkor kell visszamondania a szolgálati 
járadékot, de csak arra az intervallumra, amíg dolgozik. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Ez így van. Amíg foglalkoztatva van, mivel a juttatás összege 
meghaladja a törvényben rögzített összeget, ezért le kell mondania a szolgálati járadékról. Tehát 
felfüggesztik a kifizetést arra az időszakra, amíg munkát végez.  
 
Balázs Tibor: Nekem a szolgálati nyugdíjam körülbelül 108.000.- Ft. A kiegészítő tevékenységgel 
együtt a fizetésem 150.000.- 160.000.-forint körül mozgott. A kettő nem haladta meg a 
mindenkori minimálbér összegét.  
 
Balázs Tibor: Az az igazság, hogy én szeretnék aktív munkát vállalni. Én szeretnék Nógrád 
megyébe költözni. Nekem az a gondom, hogy a 24 órában nem tudok magammal mit kezdeni.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Tehát Ön aktív munkát szeretne végezni?  
 
Balázs Tibor: Igen, a falugondnoki munkakör elég sokoldalú.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Azt szeretném megkérdezni, hogy Korlát községben milyen 
falugondnoki feladatokat látott el, mik voltak a hangsúlyosak? 
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Balázs Tibor: Korlát egy kis község, nincsen helyben boltja. Tehát a reggeli tevékenységet azzal 
kezdtem, hogy elmentem bevásárolni az időseknek a leadott lista alapján. Az időseket hordtam 
orvoshoz, elmentem a receptekért, azokat kiváltottam és el is vittem a gyógyszereket az 
időseknek. Ebédet hordtam.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Karbantartási feladatokat végzett?  
 
Balázs Tibor: Nem jelentene gondot. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Milyen típusú buszt vezetett Korláton? 
 
Balázs Tibor: Volkswagen-t 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Akkor nem jelent gondot a 9 személyes busz vezetése? 
 
Balázs Tibor: Nem. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Még egy kérdés, ha Ön mellett döntünk, mikor tudna kezdeni? 
 
Balázs Tibor: Már hétfőn is tudok kezdeni.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Van esetleg még kérdés?  
 
Szandai Attila alpolgármester: Nekem nincs. 
 
Kiss Kálmán Zoltán: Nekem sincs. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Akkor köszönjük szépen a megjelenést, tájékoztatni fogjuk a 
döntésünkről. 
 
Balázs Tibor elhagyja a termet. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Mindenkit meghallgattunk felteszem szavazásra külön külön 
mind a két pályázót. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Szavazásra bocsátja Árvai Csaba pályázatát, melyet a Képviselő-
testület 3 nem szavazattal elutasított. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Szavazásra bocsátja Balázs Tibor pályázatát, melyet a Képviselő-
testület 3 nem szavazattal elutasított. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a „B” határozati javaslatot, amiben a meghirdetett pályázati 
eljárást eredménytelennek nyilvánítja, melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal 
elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2021.(X. 14.) határozata 
a falugondnoki munkakör betöltésére meghirdetett pályázat  

elbírálásáról 
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1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki munkakör betöltésére 
meghirdetett pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja, egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy 
gondoskodjon a falugondnoki pályázatnak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. §-a szerinti újbóli kiírásáról. 
 
Határidő: 2021. október 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea 
 
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati eljárás eredményéről a pályázókat 
tájékoztassa és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket.  
 
Határidő: 2021. október 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea 

 
 

2.) Előterjesztés Patvarc község településrendezési eszközeinek módosítására 
vonatkozóan beérkezett véleményezések 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 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
17/2021.(X. 14.) határozata 

Patvarc község területrendezési eszközeinek módosítására vonatkozóan partnerségi 
egyeztetés lezárásáról  

 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a község teljes 

közigazgatási területére kiterjedő településrendezési eszközök felülvizsgálatának, 
módosításának partnerségi véleményezése során a tervezettel kapcsolatban a megtartott 
közmeghallgatáson elhangzott észrevételek, kérdések helyben megválaszolásra kerültek. A 
közmeghallgatáson kívül kérdés és észrevétel nem érkezett. A településrendezési eszközök 
felülvizsgálatának tervezete az önkormányzat hivatalos hirdető felületén az eljárás teljes 
időszakában rendelkezésre állt, így a fentieket figyelembevéve a partnerségi egyeztetés 
lezárásra kerül. 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a településrendezési eszközök tervezetét, 
az elkészített megalapozó vizsgálatot, és alátámasztó javaslatot, és a partnerségi egyeztetés 
során keletkezett dokumentumokat küldje meg a Nógrád Megyei Kormányhivatal Állami 
Főépítészének záró főépítészi vélemény kérésére. 

 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: 2021. október 31. 
 
 

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
18/2021.(X. 14.) határozata 

Patvarc község területrendezési eszközeinek módosítására vonatkozóan beérkezett 
véleményezések jóváhagyásáról  

 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patvarc község településrendezési 

eszközeinek módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (V. 
31.) határozatának 3) pontjában meghatározott partnerségi egyeztetésben résztvevők által 
visszaküldött vélemények közül az alábbi partnerek véleményét ismerte meg és fogadja el: 

 
- Nógrád Megyei Kormányhivatal 
- Állami Főépítész 
- Nógrád Megyei Önkormányzat Megyei Főépítész 
- Nógrád Megyei Kormányhivatal 
- Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
- Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 
- Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Eger 
- Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 
- Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
- Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
- Nógrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Útrügyi Osztály 
- Nógrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi 

Hatósági és Örökségvédelmi Osztály 
- Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, 

Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály Bányafelügyeleti Osztály 
- Nemzeti Hírközlési Hatóság 

 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy terjessze be a Patvarc község 

településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozóan elkészült dokumentációt az állami 
főépítészhez végső szakmai véleményezésre.  

 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: 2021. október 31. 

 
 
 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

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


