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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 17. napján 

tartott üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Szandai Attila alpolgármester 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 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 Patvarc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 

1/2021. (II.15.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
2.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési 

szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 2022. évi belső 
ellenőrzési tervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

3.) Előterjesztés a patvarci 093/2/F. hrsz-ú ingatlanra vonatozó elővásárlási jog gyakorlásával 
kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

4.) Előterjesztés a Balassagyarmati térségi klímastratégia elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

5.) Előterjesztés a Patvarc, 033 hrszú ingatlan megosztásához tulajdonosi hozzájárulás 
megadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 
Napirendek 
 
 
1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 

1/2021. (II.15.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
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Bernáth Kornélia polgármester: Jelen költségvetés módosításának főbb céljai: a folyamatos 
könyvelés biztosítása érdekében a bevételi illetve kiadási előirányzatok átcsoportosítása, évközi új 
előirányzat mely a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatást tartalmazza, 
szociális célú tűzifa támogatás, valamint a Magyar Falu program keretében meghirdetett 
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” 
megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására kiadott Támogatói Okirat könyvelése. A 
szociális tűzifát 2022. januárban fogjuk kiosztani, ennek intézése folyamatban van. Még egy pár 
gondolatot szeretnék mondani a Magyar Falu program keretében az Önkormányzat 
„Közösségszervezéshez kapcsolódó közösségszervező bértámogatása” pályázat kapcsán. A 
bértámogatást Csábiné Tomis Tímea 2021. december 01-től történő foglalkoztatását fedi le, nem 
teljesen 100%-ban, szükséges hozzá önerőt biztosítanunk, ami 521 ezer Ft a jelen ismereteink 
szerint. 2020. december 01-től 2021. november 30-ig szól a szerződése, ezen időszakot a Nemzeti 
Művelődési Intézet finanszírozta, tehát nekünk ehhez nem kellett önerőt hozzátennünk. 
Egyrészt, van tovább foglalkoztatási kötelezettségünk, másrészt pedig az önkormányzatnak 
kötelező feladata ellátni a közművelődési és könyvtári feladatokat. Ezért is nyújtottuk be ezt a 
pályázatot, egyrészt az ő bérére, másik része pedig 1679 ezer Ft-ot tesz ki, abból pedig a 
rendezvény szervezéshez kapcsolódóan sörpad garnitúrákat illetve parti sátrat szeretnénk 
beszerezni. Ehhez még egy gondolatot szeretnék hozzáfűzni, ez egy korábbi költségvetés 
módosításban volt benne, csak mivel szóba jött a sátor gondoltam ezt is megemlítem. Részt 
vettünk egy érdekeltség növelő támogatásban, ami 525 ezer Ft értékben kaptunk támogatást. 
Ennek kapcsán beszerzésre fog kerülni egy nagyobb sátor, bár én jobban támogatnám a több 
kisebb sátrat, mivel azok könnyebben és gyorsabban kezelhetőek, de ezt majd akkor még 
megbeszéljük, ha aktuális lesz a beszerzése. Így a két pályázatot össze tudjuk hangolni, nyilván 
külön elszámolásban. Ez azért lesz hasznos, mert nem kell majd bérelni vagy kölcsön kérni. Én 
ennyit szerettem volna elmondani. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, 
vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

5/2021. (XI.19.) 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 Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó 

költségvetési szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó 
önkormányzatok 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Minden évben elfogadjuk az aktuális belső ellenőrzési tervet. 
Mindig rendben lezajlott, Varga Nóra pénzügyi osztály csoportvezetője segítségével.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Bácskai Katalin végzi a belső ellenőrzést, sokáig volt a Megyei 
Önkormányzatnak a pénzügyi osztályvezetője. Mindenki meg van elégedve a munkájával, eddig ő 
a leghatékonyabb belső ellenőr, akivel dolgoztunk. 
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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 

19/2021.(XI. 17.) határozata 
Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a 

Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 
2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 
1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmat Város 

Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal 
és a hozzá tartozó önkormányzatok 2022. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.  

 
2.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős:   dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő: folyamatos 
 

3.) Előterjesztés a patvarci 093/2/F. hrsz-ú ingatlanra vonatozó elővásárlási jog 
gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester A Zerenczki Zoltánné 1/1 arányú tulajdonát képező, patvarci 
093/2/F. hrsz-ú, közterületre nyíló pince megnevezésű, 46 m2 területű épületet, Koós Katalin 
szécsényi lakos megvásárolta. A Ptk. szerint a felépítményre az altalaj tulajdonosát elővásárlási jog 
illeti meg, az altalaj Patvarc Község Önkormányzat tulajdona, ezért került most a testület elé ez az 
anyag. Én azt kértem az előterjesztőtől, hogy úgy készítse elő az előterjesztést, hogy az 
önkormányzat nem kíván élni az elővásárlási jogával. Azért kértem, mert az gondolom, hogy ne 
akadályozzuk meg, hogy egy magánember el tudja adni az ingatlanát. 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 

20/2021.(XI. 17.) határozata 
a patvarci 093/2/F. hrsz-ú ingatlanra vonatozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos 

döntés meghozataláról 
 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni a patvarci 093/2/F. 

hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával.  
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyben eljáró ügyvéd tájékoztatására. 
 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: 2021. november 19. 

 
4.) Előterjesztés a Balassagyarmati térségi klímastratégia elfogadására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
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Bernáth Kornélia polgármester: A Balassagyarmati térségi klímastratégiát konzorciumi 
partnerség keretében 3 település alkotja: Balassagyarmat Város, Ipolyszög Község és Patvarc 
Község Önkormányzata. A múlt héten volt ennek a projektnek egy záró ünnepsége. A 
konzorciumi partnerség fontos szempont a pályázatok beadása tekintetében. 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 

21/2021.(XI. 17.) határozata 
a Balassagyarmati térségi klímastratégia elfogadásáról 

 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt 

tartalommal elfogadja a Balassagyarmati térségi klímastratégia c. dokumentumot. 
 

2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntéshez kapcsolódó egyéb szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 

 
 

5.) Előterjesztés a Patvarc, 033 hrszú ingatlan megosztásához tulajdonosi hozzájárulás 
megadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Patvarc, 033 hrsz-ú terület a „Háji táblát” takarja. Ez a Palóc 
ring másik oldalán van. Balla Tibor és Balla Blanka Patvarc Köszég Önkormányzatának 
hozzájárulását kéri a Patvarc, 033 hrsz-ú, melléklet változási vázrajz szerinti megosztásához. 
Jogukban áll, hogy kérjék ezt a megosztást. Az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint ennek a 
területnek több tulajdonosa is van: Fabók Attila, Cservenák Zoltán, Cservenák Péter valamint 
Patvarc Község Önkormányzata. Amit szeretnék még elmondani, hogy én annyit kértem Balla 
Tibortól, bár nem a mi feladatunk, hogy az összes ingatlan tulajdonost keresse meg és egyeztessen 
az ügyel kapcsolatban. Azt a tájékoztatást adta, hogy minden tulajdonost megkeresett és mindenki 
hozzájárult a terület változási vázrajz szerinti megosztásához. Én úgy tartottam tisztességesnek, 
ha minden tulajdonost megkérdeznek erről. Ami még felmerült, hogy megvásárlásra kerülnének a 
tulajdonrészek. Ha ez megvalósul, én azt javaslom, hogy az önkormányzat is adja el a részét. 
Felesleges lenne meghagyni egy csík területet, ha egy kézbe kerülne a többségi ingatlan. Azt 
mindannyian tudjátok, hogy én soha nem támogattam azt, hogy az önkormányzat területet adjon 
el. Ennél az egy területnél, mégis inkább ezt javasolnám. Azért, mert nagyon sok szemetet raknak 
le ott az emberek. Körülbelül 2-3 hónappal ezelőtt volt egy olyan eset, hogy a hulladék bejelentési 
radaron, valaki bejelentette, hogy illegális hulladék lerakást tapasztal. Jöttek a Kormányhivataltól 
és felszólítottak, hogy takarítsuk el. Nem gondolom, hogy az önkormányzat, mindig azzal 
harcoljon és azért fizessen, hogy felszámolja az illegális hulladék lerakását. Ezért is lenne érdemes 
eladni azt a területet, amennyiben a többi társtulajdonos is eladja . 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. 
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
22/2021.(XI. 17.) határozata 

a Patvarc, 033 hrszú ingatlan megosztásához tulajdonosi hozzájárulás  
megadására 

 
1. Patvarc Köszég Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Patvarc, 033 hrsz-ú 

ingatlan Balla Tibor (továbbiakban: Kérelmező) által becsatolt telekalakítási vázrajz 
szerinti megosztásához.  
 
 

2. Az 1. pont szerinti telekalakítási engedélyztetési eljárással kapcsolatos költségek a 
Kérelmezőt terhelik.  
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: 2021. november 30. 

 
 

 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

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


