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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 17. napján 
testületi ülés keretében tartott közmeghallgatásáról. 
 
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Szandai Attila alpolgármester és Kiss 

Kálmán Zoltán képviselők                                              
 
HIVATALBÓL JELEN VAN: dr. Varga Andrea jegyző 

  Tunyoginé dr. Gálik Ágnes aljegyző 
                                       Balázsné Cervenák Ildikó osztályvezető       
                                                   
LAKOSSÁG RÉSZÉRŐL MEGJELENT SZEMÉLY: Csatolt jelenléti ív szerint 
 
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. 
 
A közmeghallgatás témája: 
 
Beszámoló az elmúlt évről, helyszínen felmerülő közérdekű kérdések megválaszolása   
 
Bernáth Kornélia polgármester: Elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 54. § -a alapján évente legalább egyszer közmeghallgatást kell 
tartani. A közmeghallgatás lebonyolításáról a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzata rendelkezik. A közmeghallgatás testületi ülés keretében történik, amelyen a megjelent 
választópolgárok és az érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdéseket, javaslatokat 
tehetnek a Testület részére.  
 
Azon lakosoknak, akik a közmeghallgatáson személyesen nem tudnak részt venni, lehetőséget 
biztosítottunk, hogy közérdekű kérdéseiket, javaslataikat, véleményüket írásban 2021. november 
hó 16. napján 16,00 óráig juttassák el Patvarc Község Önkormányzatához (2668 Patvarc, 
Gyarmati utca 48. szám). Írásban benyújtott kérdéseikre, észrevételeikre a közmeghallgatást 
követő 30 napon belül írásban válaszolunk. 
 
A hirdetményben megjelölt időpontig egyetlen egy kérdés, vélemény sem érkezett a testülethez. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Köszöntök minden megjelentet. A közmeghallgatás témája 
Patvarc Község Önkormányzata 2020-2021. évi beszámolója. Vázlatszerűen próbáltam 
összegyűjteni a fontosabb adatokat. 2020. évben 19 önkormányzati rendeletet és 40 képviselő-
testületi határozatot hozott a település önkormányzata és a veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. 
évben, - amikor nem lehetett képviselő-testületi ülést tartani - 20 polgármesteri döntés született. 
Ezzel kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy a veszélyhelyzet alatt folyamatosan kikértem a 
Képviselő-testület véleményét. Az előterjesztések minden egyes döntés előtt elektronikusan, 
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kerültek kiküldésre a Képviselő-testület tagjainak, akik javaslataikat, véleményüket e-mailben, 
illetve telefonon, szóban juttatták vissza hozzám. A 2020. évi rendeletek között szerepeltek a 
standard kategóriába sorolható rendeletek, így például a minden év februárjában elfogadott 
költségvetési rendelet, amely tartalmazza a település költségvetési mérlegét, bevételeit és kiadásait. 
Ezen kívül döntöttünk: A falugondnoki szolgálat beindításáról, 3/2015.(II.26) számú pénzbeli és 
természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról /szoc rendelet/. Az avar 
és kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályairól szóló 7/2007.(IV.23) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
támogatásról szóló 19/2013.(XI.07) számú önkormányzati rendelet módosításáról. Nem soroltam 
fel az összes rendeletet csak a fontosabbakat szerettem volna kiemelni. A 2020. évi képviselő-
testületi döntések közül is csak egy pár fontosabb határozatot emeltem ki:  
� 3/2020.(I.30) Patvarc község településrendezési eszközeinek módosításáról 
� 8/2020.(II.25) a Patvarc 401/18 hrsz-ú ingatlanelidegenítéséről 
� 9/2020.(II.25) az óvodába történő jelentkezés időpontjának meghatározásáról 
� 10/2020.(II.25) a Patvarc 085 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról 
� 17/2020.(VI.22) a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatom 

rendkívüli támogatására (ennek keretében rendkívüli szociális támogatásra) elnevezésű 
pályázat benyújtásáról 

 
Patvarc község településrendezési eszközeinek módosítása kapcsán egy pár gondolatot szeretnék 
még elmondani: Nagyon régóta szükségessé vált a rendezési terv módosítása. Folyamatosan olyan 
ügyek merültek fel, ahol ütköztünk a rendezési tervünkkel, csak egy pár példa: evangélikus egyház, 
pincesor, Gyarmati utca. Sok egyeztetés és tárgyalás után jelenleg már az utolsó fázisban tartunk a 
rendezési terv elfogadásához. A 2020. évi polgármesteri döntések közül is csak egy pár fontosabb 
határozatot emeltem ki:  
� 1/2020.(III.16) rendkívüli szünet elrendeléséről a Patvarc Hársfavirág Tagóvodában 

2/2020.(III.16) veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedések meghozatala  
� 4/2020.(III.31) képviselő-testületi döntés jóváhagyása Magyar Falu Program keretében 

benyújtott „Falu-és tanyagondnoki szolgálat támogatása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
beszerzésről  

� 9/2020.(V.15) Patvarc község településrendezési eszközei felülvizsgálatának tervezési 
programjáról  

� 12/2020.(VI.05) falugondnoki pályázat elbírálásáról  
� 13/2020.(XI.16) a patvarci 292/F hrsz,ú ingatlan elidegenítéséről  
� 15/2020.(XI.19) közterületek elnevezéséről (Pincesor)  

 
Június hónaptól újra lehetőségünk volt képviselő-testületi ülést összehívni, itt is csak egy pár 
határozatot emelnék ki:  
� 18/2020.(VI.22) a Balassagyarmati Városi Rendőrkapitányság tevékenységéről és a 

közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 
� 19/2020.(VI.22) a falugondnoki szolgálat létrehozásához szükséges egyes döntések 

meghozataláról 
� 20/2020.(VI.22) az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi 

ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
� 21/2020.(VI.22) a Patvarcért Falufejlesztő Egyesület létrehozatala vonatkozásában felmerült 

névhasználati és székhely használati engedély megadásáról 
� 29/2020.(IX.30) a Magyar Falu Program keretében „Óvodai udvar felújítása Patvarcon” 

című pályázat benyújtásáról 
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� 30/2020.(IX.30) a Magyar Falu Program keretében „Közterület karbantartó gépek 
beszerzése Patvarcon” című pályázat benyújtásáról 

� 31/2020.(IX.30) a Magyar Falu Program keretében „Temető felújítás Patvarcon” című 
pályázat benyújtásáról 

� 32/2020.(IX.30) a Magyar Falu Program keretében „Kerékpárút építése Patvarcon” című 
pályázat benyújtásáról 

� 33/2020.(IX.30) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
kiírásáról 

� 35/2020.(IX.30) a Drégely és Környéke Kulturális és Szabadidő Egyesülettel együttműködési 
megállapodás megkötéséről (rendezési terv kapcsán anyagi támogatás nyújtása) 
 

Egy pár gondolat a pályázatok kapcsán: „Óvodai udvar felújítása Patvarcon” pályázat megvalósult 
és 2021. szeptember 11-én átadásra is került. „Közterület karbantartó gépek beszerzése 
Patvarcon” pályázat egyelőre nem nyert, jövőre újra beadjuk a pályázatot. „Temető felújítás 
Patvarcon” pályázat erről kicsit részletesebben beszélnék. Két évig próbáltuk a két egyház 
vonatkozásában benyújtani a pályázatot. Azt tudni kell, hogy ezt a pályázatot a tulajdonosoknak 
kellene benyújtania, mint önkormányzat hiába adjuk be, nem lenne nyertes pályázat, ezt sajnos a 
két egyház vezetője nem tette meg. Én 2020. évben újra felvetettem ezt a lehetőséget a két egyház 
vezetőjének, sajnos mind a két vezető elzárkózott a lehetőség elől. A temető úgy oszlik meg, hogy 
az egyik fele evangélikus egyházé, a másik fele pedig a katolikus egyházé, illetve önkormányzat 
tulajdonában van a ravatalozó. Tekintettel arra, hogy a két egyház vezetőjénél nem találtam 
fogadókészséget a pályázat benyújtása vonatkozásában, ezért úgy döntöttem, hogy ravatalozóhoz 
közvetlenül kapcsolódó urnafal építésére fogjuk beadni a pályázatot. Ezt be is nyújtottuk és 
pozitív elbírálásban részesült, meg is rendeltük az urnafalat, jövő tavasszal meg is valósul.  
 
Papp Ágota: Nem tudom emlékszel-e, de egyszer volt egy megbeszélés jegyző asszony 
irodájában, ahol ott volt mind a két egyház képviselője. Akkor azt mondták, hogy ők addig nem 
akarják eladni a részüket amíg, ki nem termelik a területükről az akácfát. Ez megtörtént, mi 
szerettünk volna lemondani, de az egyik egyházfelekezet kevés volt ahhoz, hogy átadásra kerüljön 
a temető.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Nem feltétlenül arra szeretnék kilyukadni, hogy a két egyház 
adja át a részét az önkormányzatnak. Hanem arra, hogy szerintem beadhatták volna a pályázatot, 
én mindenben segítettem volna, mint ahogy segítettem benyújtani a katolikus egyháznak a 
templom felújításos pályázatot, ami szintén nyertes pályázat lett. Én nem hibáztatom egyik 
egyházat sem, csak jó lett volna beadni a pályázatot, hiszen szépült volna a temető. Ezt csak azért 
szerettem volna tisztázni, mert az evangélikus részről érkezett egy olyan kérdés, hogy miért van 
az, hogy sok településeken látják a Facebookon a temető fejlődését pályázatokból és Patvarcon 
miért nincs ilyen lehetőség kihasználva. Én elmondtam, hogy sajnos miért nincs.  
 
Papp Ágota: Sajnos az egyházaknál nincsen pályázatíró, ezért nincs kapacitás pályázatok 
beadására. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Nekem is véges a kapacitásom mégis nagyon szívesen 
segítettem volna az egyházaknak benyújtani a pályázatot. Jó lett volna, ha a temetőben viacoloros 
járda került volna kialakításra. Én erről nem mondtam le, ha jövőre újabb lehetőség nyílik erre, 
akkor én újra megpróbálom.  
 
Papp Ágota: Úgy nem lehetne, hogy minden papír előkészítésre kerülne és az egyház vezetőknek 
csak alá kellene írniuk a papírokat? 
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Bernáth Kornélia polgármester: Ez így volt első két alkalommal is. Minden elő volt készítve, 
mindenki helyett elintéztem a papírmunkát, nekik csak aláírásokat kellett volna adni hozzá és erre 
azt a választ kaptam, hogy nincs kapacitásuk. Visszatérve a határozatokhoz, amit még szeretnék 
kiemelni az az, hogy a Drégely és Környéke Kulturális és Szabadidő Egyesület üzemelteti a Palóc 
Ringet, ami a vásártér másik oldalan található. A 35/2020.(IX.30) határozat arról szól, hogy a 
Drégely és Környéke Kulturális és Szabadidő Egyesülettel együttműködési megállapodást kötött 
az önkormányzattal a rendezési terv anyagi támogatás nyújtása kapcsán, ez 1.200.000.- forintról 
szól. Azért tették ezt, mert azt a területet ahol megvalósult a Palócring azt a területet is át kellett 
minősíteni, ezzel szerettek volna anyagilag hozzájárulni. Haladjunk tovább vegyesen a 
polgármesteri illetve a képviselő testületi a határozatokban: 
� 36/2020.(IX.30) Patvarc 024/2 és 024/13 hrsz-ú önkormányzati utak lezárásáról 
� 38/2020. (XI.03) az illegális hulladéklerakók felszámolása tárgyú pályázat benyújtásáról 
� 18/2020.(XII.15) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről (PM) 
� 19/2020.(XII.15) Patvarc Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 2020. 

évi felülvizsgálatáról (PM) 
� 20/2020.(XII.22) Patvarc község belterületi útjainak 2020-2021. évi téli síkosságmentesítéséről 

(PM) 
 

Patvarc 024/2 és 024/13 hrsz-ú önkormányzati utak lezárásáról egy pár mondat, 024/15 és 
024/10 hrsz-ú –gyümölcsös- ingatlanokon az évek során rengetek hulladék halmozódott fel. 
Ettől a nagy mennyiségű hulladéktól pályázati források bevonásával 2 millió forint összegben 
sikerült megtisztítani az önkormányzati területeket. Sajnos, azonban az illegális hulladéklerakás 
nem szűnt meg. Ennek megszüntetése érdekében a Képviselő-testület 25/2020.(VIII:25. 
határozatában arról döntött, hogy a Patvarci 024/15 és 024/10 hrsz-ú ingatlanokon jogellenesen 
létesült utak kerüljenek lezárásra. Ez az intézkedés nem volt elegendő, hiszen az önkormányzati 
területekre történő bejutást teljes mértékben nem szüntette meg, ezért további intézkedésként 
javasolta a képviselő-testület a Patvarc 024/2 és 024/13 hrsz-ú kivett közút művelési ágú 
ingatlanok két végének sorompóval történő lezárását. A magáningatlanok megközelítését úgy 
biztosítottuk, hogy adtunk kulcsot a lakatokhoz, erről átadás átvételi feljegyzés is készült. Kiss 
Kálmán képviselőt szeretném megkérdezni, hogy mi a tapasztalata, hiszen neki is van ott bérelt 
területe. 
 
Kiss Kálmán Zoltán: Igen, ez egy jó döntés volt. Lényegesen kevesebb az illegális hulladék. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ugye ott hivatalosan nincs 
is út. Azt is szeretném leszögezni, hogy nem arra irányult ez a fajta megoldás, hogy onnét bárkit is 
kizárjunk, de szükség volt az illegális hulladék beszállításának megelőzése miatt lépéseket tenni. 
2021. évvel folytatnám a beszámolót. Ezidáig 2021. évben 5 önkormányzati rendeletet és 22 
képviselő-testületi határozatot hozott a képviselő-testület és 2021. évben a veszélyhelyzetre való 
tekintettel 25 polgármesteri döntés született. Egy pár fontosabb rendelet: 
� 1/2021.(II.15) Patvarc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről 
� 2/2021.(V.28) Patvarc Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásának elfogadásáról 
 

Ezen kívül a költségvetési rendelet háromszor került még módosításra. 2021. évben a fontosabb a 
polgármesteri határozatok: 
 
� 2/2021. (I. 29.)  a Bölcsőde kialakítása Patvarcon tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindításáról (PM) 
� 4/2021. (II. 15.)  az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról (PM) 
� 5/2021. (II. 24.)  a körzeti megbízott kinevezésének véleményezéséről (PM) 
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� 8/2021. (II. 24.)  a patvarci 303 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról (PM) 
� 10/2021. (III. 03.)  a 2021. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázat 

benyújtására (PM) 
 
A Bölcsőde kialakítása Patvarcon tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása ezt is szeretném 
kiegészíteni egy pár gondolattal. Az akkori önkormányzat 2005. évben kezdte el a Faluközpont 
épületegyüttes építését. Akkor TRFC pályázatból, ha jól emlékszem Orvosi rendelőre pályáztak, 
valamint Vizi Közmű Társulattól 38 millió forintot kapott vissza az akkori önkormányzat. Ezt az 
összeget az akkori önkormányzat egy az egyben önerőként beletette egy szerkezetkész 
állapotban, amellyel az a probléma, hogy így már megkezdett beruházásnak minősül minden lévő 
épület felújításába. Én ezzel nem igazán értek egyet, akkor sem és most sem. Ezzel már nem 
tudunk mit kezdeni. Az elmúlt 16 év az konkrétan arról szólt, hogy Faluközpont épületegyüttest, 
hogyan és miből fejezzük be. Az erre beadott pályázatokat folyamatosan elutasították, mivel 
minden pályázat tekintetében ez egy megkezdett beruházásnak minősült. Az orvosi rendelő 
elkészítését követően 2009. évben létrehoztuk az óvodát rendkívüli beruházási tartalékból. Az 
orvosi rendelő és az óvoda között került kialakításra a Közösségi terem, mely az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 
elnevezésű pályázaton elnyert 10 millió forintból valósult meg. Az adósságkonszolidációban nem 
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatását azok a települések kaphatták 
meg, akiknek nem volt adósságuk. Patvarc Község Önkormányzata is nyert kétszer 10 millió 
forintot. Visszatérve a Faluközpont épületegyüttes befejezéséhez maradt még egy rész az óvoda 
mögött, amivel nem tudtunk mit kezdeni pontosan azért, amit már korábban elmondtam, hogy 
ez a szerkezetkész állapot minden pályázat tekintetében egy megkezdett beruházásnak minősült. 
Sokáig nem tudtuk mit csináljunk, de jött egy lehetőség TOP pályázat keretében Bölcsőde 
kialakítására, még egy funkció, amit el tudnánk látni a településen. Utána jártam, hogy a 
lakosságszám alapján indokolt-e a Bölcsőde kialakítása, a számok azt mutatták, hogy indokolt. 
Balassagyarmat 3 km-re van Patvarctól, ezt kihasználva adott esetben akár balassagyarmati 
gyerekek is járhatnának a patvarci bölcsődébe. Az sem titkolt szándékom, hogyha ezek a 
gyerekek ide járnak bölcsődébe, akkor maradhatnának nálunk az óvodában is. További 
polgármesteri határozatok, amiket szeretnék megemlíteni: 
� 14/2021. (III. 10.)  a patvarci 089/2/B. hrsz-ú ingatlanra vonatozó elővásárlási jog 

gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozataláról (PM) 
� 15/2021. (III. 10.)  a „Bölcsőde kialakítása Patvarcon” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapításáról (PM) 
� 16/2021. (III. 24.)  Patvarc Község Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének 

elfogadásáról (PM) 
� 17/2021. (III. 24.)  az őrhalmi 0127/7 hrsz-ú ingatlan egy részének hasznosításáról 

(PM) 
� 18/2021. (V. 28.)  az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2020. évi 

ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról (PM) 
� 20/2021. (V. 28.)  a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2020. évi beszámolójának jóváhagyásáról (PM) 
� 21/2021. (V. 28.)  a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi beszámolójának jóváhagyásáról (PM) 
� 22/2021. (VI. 07.)   a Balassagyarmati Központi Óvoda intézményvezetőjének 

megbízásával való egyetértésről (PM) 
� 23/2021. (VI. 07.)  urnafal építésére vonatkozó pályázat benyújtásáról (PM) 
� 24/2021. (VI. 07.)  közösségszervező foglalkoztatására vonatkozó pályázat 

benyújtásáról (PM) 
� 25/2021. (VI. 07.)  kommunális eszközök beszerzésére vonatkozó pályázat 

benyújtásáról (PM) 
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A közösségszervező foglalkoztatására vonatkozó pályázat: ezzel kapcsolatosan azt kell tudni, 
hogy minden településen kötelező feladat közművelődési szakembert biztosítani. Én ezt a képzést 
el is végeztem és természetesen elláthatnám ezt a feladatot, de ennyi felé már nem tudok 
szétszakadni. Ezért felvettem Csábiné Tomis Tímeát, így ő látja el a közművelődési feladatokat. 
2020. december 01-től 2021. november 30. napjáig bezárólag a Nemzeti Közművelődési Intézet 
munkatársaként volt jelen. Ezek után továbbfoglalkoztatási kötelezettségünknek eleget téve 2021. 
december 1-től tovább foglalkoztatjuk őt és arra gondoltunk, hogy pályázatot nyújtunk be ennek 
a bérnek a fedezetére, hogy ne önerőből kelljen finanszíroznunk.  Természetesen kell valamennyi 
önerőt biztosítanunk hozzá, de mégsem az egész összeg az önkormányzat költségvetését terheli.    
Ez a pályázat tartalmazza magát a bérköltséget illetve lehetőség van sátor illetve sörpadok 
beszerzésére is. 2021. évben a fontosabb képviselő-testületi határozatok, amikor már lehetett 
képviselő testületi üléseket tartani: 
� 1/2021.(VI. 28.)  a Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21 kódszámú) pályázat 

benyújtásáról  
� 2/2021.(VI. 28.)  támogatási szerződés megkötéséről (Drégely és Környéke) 
� 3/2021.(VII. 27.)  a veszélyhelyzeti időszakban meghozott polgármesteri döntések 

jóváhagyásáról 
� 5/2021.(VII. 27.)  a Patvarc 291/A hrsz-ú ingatlanra vonatozó elővásárlási jog gyakorlásáról 
� 6/2021.(VII. 27.)  a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásra vonatkozó igény benyújtásáról  
� 7/2021.(IX. 28.)  a Központi Óvoda házirendjének jóváhagyásáról 
� 8/2021.(IX. 28.)  a Balassagyarmati Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 

a 2021/2022. nevelési évben történő engedélyezéséről  
� 9/2021.(IX. 28.)  a Balassagyarmati Központi Óvoda 2020/2021. nevelési évről szóló 

beszámolójának jóváhagyásáról 
� 10/2021.(IX. 28.)  a Balassagyarmati Központi Óvoda 2021/2022. nevelési évre vonatkozó 

munkatervének véleményezéséről 
� 11/2021.(IX. 28.)  A Balassagyarmati Központi Óvoda intézményvezetői programjának 

jóváhagyásáról 
� 12/2021.(IX. 28.)  Patvarc Község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására szóló pályázat 
kiírásának jóváhagyásáról 

� 13/2021.(IX. 28.)  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
kiírásáról  

� 14/2021.(IX. 28.)  a falugondnoki munkakörről szóló pályázat kiírásáról 
� 15/2021.(IX. 28.)  a patvarci 09/2 hrsz-ú ingatlan egy részének hasznosításáról 
� 16/2021.(X. 14.)  a falugondnoki munkakör betöltésére meghirdetett pályázat elbírálásáról 
� 17/2021.(X. 14.)  Patvarc község területrendezési eszközeinek módosítására vonatkozóan 

partnerségi egyeztetés lezárásáról  
� 18/2021.(X. 14.)  Patvarc község területrendezési eszközeinek módosítására vonatkozóan 

beérkezett véleményezések jóváhagyásáról  
 
A Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázattal kapcsolatosan is szeretnék mondani pár 
gondolatot. A 22-es és a 2119 számú közötti szakaszt érinti a pályázat. A 2119-es út, ami 
tulajdonképpen a Patvarc és Balassagyarmat közötti út és az Őrhalmi elágazóig tart. A kettő 
között van két helyrajzi szám a 016 hrsz és a 034 hrsz, ezeket keresztbe szeli a vasút. 
Gyakorlatilag az az út lesz megcsinálva, ami a Palócringhez megy ki. Ez egy szilárd aszfaltos 
útburkolat lesz. A felső részen a 22-es úttól a vasúti átjáróig egy 6 méteres út lesz elkészítve, 
melyen lesz még egy 2 méteres kerékpárút is, így csatlakozik ide a kerékpárutas pályázatunk. Az 
alsó patvarci részén pedig egy vegyes használatú 4 méter széles út kerül kiépítésre. Amit még 
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szeretnék kiegészíteni az a falugondnokos pályázat: 2020. augusztus 01-től működtetjük a 
falugondnoki szolgálatot, Cserni Lászlót vettük fel a feladat ellátására. Cserni László 2021. 09. 30. 
napjával lemondott a közalkalmazotti jogviszonyáról, ezért újra kiírtuk a pályázatot. Volt is két 
jelentkező, de eredménytelennek nyilvánítottuk a pályázatot, mivel két olyan jelentkező volt, akik 
nagyon messziről jöttek volna és úgy gondoltuk, hogy ezt a feladatkört nem lehet eredményesen 
ellátni úgy, hogy valaki sokat ingázik. Ezért újra ki kellett írnunk a pályázatot, amire 2021. 11. 26.-
ig lehet jelentkezni. Amíg nem sikerül betölteni a falugondnoki munkakört, addig a 
balassagyarmati tanyagondnok látja el a feladatot helyettesítés keretében. Cserni Lászlóval 
kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy amikor felmondott megkérdeztem tőle, hogy 
tudok-e bármit tenni annak érdekében, hogy maradjon. Ő erre azt válaszolta, hogy nem, mert 
nem a munkával és nem is velem volt a problémája, hanem a patvarci emberekkel, akik bírálták a 
munkáját. Van esetleg valakinek egyéb kérdése, hozzászólása az elhangzottakhoz? 
 
Mogyorósi Tamás: A beszámolóban megemlítetted, hogy véleményeztétek a körzeti megbízott 
személyét. Én azt szeretném megkérdezni, hogy lehet tudni, hogy ki ő és pontosan milyen 
feladattal jár az ő megbízása? 
 
Bernáth Kornélia polgármester: A körzeti megbízotti szolgálat a rendőrség közrendvédelmi 
szolgálati ágának egyik szolgálati formája. Alapvető célja: a rendőrség állandó, közvetlen 
kapcsolatának kialakítása és fenntartása az állampolgárokkal, a települési önkormányzatokkal 
valamint a körzeti megbízotti a szolgálati területén található településeken a rendőri jelenlétet 
biztosítja. A Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság jelezte, hogy településünkre körzeti 
megbízottként 2021. március 1. napjától Bilák Róbertet tervezi kinevezni, mivel erre jogszabály is 
kötelezi őket. A kinevezéshez kérték a képviselő-testület véleményét, mi el is fogadtuk. Régebben 
Kalmár Gábor volt a körzeti megbízott és Géczi Szabolcs kollegájával sokat jártak ki a 
településre, jól együtt tudtunk működni. Kalmár Gábor áthelyeztette magát Győrbe, így 
átmenetileg helyettesítéssel Géczi Szabolcs látta el a feladatot. 2021. március 1. napjától Bilák 
Róbertet nevezték ki körzeti megbízottnak, de műtéti beavatkozás miatt nem nagyon tudott jelen 
lenni a településen. Ettől függetlenül Géczi Szabolcs folyamatosan kijár a településre és mindig 
megkérdezi, miben lehet a segítségünkre, illetve még Tóth Bandival vagyunk kapcsolatban. Ettől 
függetlenül, ha bárkinek bármi gondja van, illetve észlel valamit akkor, a 112-es telefonszámon 
lehet bejelentést tenni.  
 
Papp Ágota: Azt szeretné megkérdezni, hogy a szőlők szélén ahol fúrtak egy kutat is, ott mi lesz? 
Mert találgatnak az emberek és beszélnek össze vissza.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Az a 09/2 hrsz-ú terület, ez egy 1 ha 1225 m2 nagyságú 
önkormányzati terület 1/1 arányban. Ott borzalmas állapotok uralkodtak, nyáron Cserni László 
amíg még nálunk dolgozott a közfoglalkoztatottak segítségével rendbetették és kitakarították. 
Innentől kezdve elkezdtek találgatni a lakosok, de szerintem nem kellene többet beleképzelni, 
mint ami történt. Megnyertünk egy Zárkertes pályázatot, aminek a keretén belül ki lehetett 
alakítani egy útalapot illetve egy kutat.  Semmi más nem történt csak rendbe tettük a területet és 
elkészült az útalap és a kút. A terület alsó részére pedig szeptemberben érkezett egy bérlési 
kérelem Hering István részéről, amit bérbe is adott neki az önkormányzat.  
 
Papp Ágota: Akkor nem lesz ott zöldhulladék lerakó? 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Nem. Egyébként is voltak olyan lakosok, akik egyértelműen 
megmondták nekem, hogy ott ne legyen zöldhulladék lerakó, mert akkor lépéseket fognak tenni 
ez ellen. Megnyugtattam őket, hogy erre semmi szükség, hiszen nem lesz ott zöldhulladék lerakó.  
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Mogyorósi Tamás: A zöldhulladékkal kapcsolatban lesz valami megoldás, van valami 
elképzelés? 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Zöldhulladékkal kapcsolatban több szálon próbáltunk 
megoldást találni. Tavaly születtet egy kormányrendelet miszerint hatályon kívül kellett 
helyeznünk az égetéssel kapcsolatos rendeletünket, amit mi meg is tettünk. Voltak olyan 
települések, akik nem foglalkoztak ezzel, azokon a településeken lehet égetni. Mi is megtehetnénk, 
hogy alkotunk egy rendeletet és megadunk napokat az égetésre, de én azt gondolom, hogyha ezt 
úgyis csak a veszélyhelyzet idejére tehetnénk meg és egyébként is az a központi szándék, hogy ne 
lehessen égetni, ezért mi ezt nem tesszük meg, inkább alternatív megoldásban gondolkodunk. Az 
biztos, hogy Patvarc településen jelenleg nem lehet égetni, hiába állítják ezt sokan mások a 
településen. Ezt én publikáltam is. Nyílván egyszerűbb lenne, hiszen az önkormányzatnak is 
rengeteg levelet kell összeszednie a közterületekről, főleg a Gyarmati utcában a platánfák miatt. 
Én úgy gondolom, hogy olyan irányba kellene mennünk, ami környezettudatosabb. Azt 
szeretném elmondani, hogyha valaki bejelentést szeretne tenni égetés kapcsán, akkor azt a 
katasztrófavédelem felé teheti meg, ők az eljáró szerv. Visszatérve az eredeti kérdéshez, volt olyan 
próbálkozásunk, hogy legyen kialakítva egy zöldhulladék udvar, de egy legális zöldhulladék udvar 
kialakítása megközelítőleg 6 millió forintba kerülne, kialakítással és az engedélyek beszerzésével 
együtt. Ezt nem tudjuk kifizetni önerőből, mivel az önkormányzatnak nincs saját bevétele, a 
központilag adott finanszírozásból tartja fenn magát. Viszont szeretnék megosztani egy személyes 
tapasztalatot is. Az önkormányzat mind a mai napig a keletkezett zöldhulladékot a nógrádmarcali 
lerakóba hordja el, szinte fillérekért. Jelenleg is folyamatosan hordjuk a faleveleket, amit 
összegyűjtöttünk és 1000-2000 Ft-os számlák érkeznek, pedig többször térünk és tele van az 
utánfutó. Szerintem a lakosok nagy része ezt meg tudná oldani. Azok, akik végképp nem tudják 
megoldani a zöldhulladék problémájukat, arra a közeljövőben szeretnék megoldást találni.  
 
Papp Ágota: Csak hétköznap van nyitva a nógrádmarcali lerakó? 
 
Szandai Attila polgármester: Igen, csak hétköznap vannak nyitva, délután fél négyig kell odaérni.   
 
Mogyorósi Tamás: Lehet, hogy még jobban fel kellene hívni az emberek figyelmét arra, hogy 
van Nógrádmarcalon egy lerakó, ahová el lehet vinni a zöldhulladékot.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Én próbálom minél több helyen publikálni, csak az emberek 
nem fogékonyak rá. De most a zöldhulladék mindenhol központi téma. 
 
Adamkó Krisztina: Azokkal mit lehet kezdeni, akik nem zöldhulladékot égetnek? 
 
Bernáth Kornélia polgármester: 112-es telefonszám, katasztrófavédelem. Nekik kell bejelenteni.  
 
Adamkó Krisztina: Sokat beszéltünk most a zöldhulladék kezeléséről és ennek még nincs igazán 
kultúrája Magyarországon, én környezetvédelmi témákban nagyon szívesen segítek. Akár úgy is, 
hogy összeállítok rövid anyagokat, ami egy kicsit megmozdítja az embereket a 
környezettudatosság felé. Feltehetnénk a Facebook oldalra, honlapra, akár szórólap formájában.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Próbáljuk meg minden adott hozzá, akiknek van erre befogadó 
készsége azok értékelni fogják.  
 
Adamkó Krisztina: Akkor havonta kiadhatnánk valamit, én azt összeállítom, megszerkesztem, 
12 témát biztosan össze tudok állítani. 
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Bernáth Kornélia polgármester: Köszönjük szépen. Van még esetleg kérdés? 
 
 
 
További kérdés hiányában polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 
 

 
K.m.f. 

 
 

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


