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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
15. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. október 20. 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 (Forgács Ákos és Ispán Ferenc 
képviselő urak igazoltan vannak távol) van jelen  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 2022. évi költségvetéséről szóló 

3/2022. (II.20.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

2) Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjairól szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

3) Előterjesztés a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 5/2013 (III.04.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

4/a Előterjesztés a patvarci 291/G. hrsz-ú és a patvarci 291/A. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

4/b Előterjesztés a patvarci 401/8. és 401/9. hrsz-ú ingatlanokra vonatozó elővásárlási jog 
gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

5) Beszámoló a falugondnoki ellátás megszervezéséről 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

6) Előterjesztés földgáz és villamos energia ellátásban részesülő fogyasztási helyeken földgáz és 
villamos energia beszerzésről szóló 55 / 2022 ( IX.23.) határozat visszavonására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
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7) Előterjesztés fűnyíró traktor értékesítésére    
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

8) Előterjesztés az erdősítési támogatásról szóló tájékoztató megtárgyalására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

9) Előterjesztés az „Útépítések elvégzése Patvarcon” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására (zárt) 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 
Napirendek  
 
1) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 

3/2022. (II.20.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: A költségvetés módosítás egyik fő oka a megnövekedett 
közüzemi díjak -gáz, víz, közvilágítás, áram- miatt vált szükségessé. Ez indokolja elsősorban az 
előirányzatok átcsoportosítását. A rendezvényre szánt 3,5 millió forintot is át kellett 
csoportosítani annak érdekében, hogy az önkormányzat ki tudja fizetni a megnövekedett rezsi 
díjakat. Ezt azért emeltem ki, mert több lakos is érdeklődött, hogy lesz-e rendezvény idén, és 
mondtam, hogy nem, sajnos nem tudjuk megtartani a betervezett rendezvényt a kialakult helyzet 
miatt.  A kialakult rezsi díjak miatt a következő intézkedéseket kezdeményeztem: az óvodában és 
a bölcsödében 21 fokot engedélyeztem, az orvosi rendelőben 18 fokra van állítva a hőmérséklet 
kivéve a keddi napokon, amikor reggel felvesszük 20 fokra a termosztátot a rendelési időre, ugyan 
ez alkalmazandó a kéthetente megtartott gyermekorvosi rendelésre is. A hivatalban 20 fok van, a 
közösségi házban pedig temperáló fűtést fogunk alkalmazni, szülinapok rendezvények 
tekintetében ki tudjuk adni a közösségi házat azzal a feltétellel, hogy csak temperáló fűtést tudunk 
biztosítani, melegvíz van, hiszen azt bojler biztosítja, ami árammal működik. A könyvtárban nincs 
gond, mivel ott cserépkályhával oldjuk meg a fűtést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy 
van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítom, hogy nincs.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
7/2022. (X. 23.) önkormányzati rendelete 

Patvarc Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.20.) 
rendeletének módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
2) Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjairól szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: A Patvarci Mesesziget Bölcsőde 2022. június 1-én kezdte meg 
működését. A bölcsődés gyermekek napközbeni ellátására az intézmény az önkormányzati 
rendelet alapján különböző jogcímen kérhet térítési díjat, egyrészt a gyermekek gondozása után, 
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másrészt a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan. Jelenleg az Önkormányzat a Bölcsődében a 
gondozásért nem kíván külön személyi térítési díjat megállapítani. Az étkezés esetében a javasolt 
napi térítési díj alapja az az egységár, amin a Bölcsőde a szolgáltatást vásárolja a szügyi székhelyű 
Intézmények Konyhájától. Ez az összeg jelenleg bruttó 660.- Ft/fő/nap. A gyermekétkeztetés 
térítési díját azonban nem kell minden ellátottnak megfizetni, jövedelemi és szociális szempontok 
alapján a gyermekek szüleinek többsége mentesül a térítési díj megfizetése alól. Megkérdezi a 
Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
Megállapítom, hogy nincs.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
8/2022. (X. 23.) önkormányzati rendelete 

a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjairól 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 
3) Előterjesztés a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 5/2013 (III.04.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Patvarc Község Önkormányzata pályázati forrásból 
megvalósított egy urnafalat. Az urnafal elkészült és körülötte is szépen rendet tettünk. A lakosság 
felől már volt érdeklődés, hogy hogyan tudnák igénybe venni az urnafalat. Ennek kapcsán kértem 
jegyző asszonyt, hogy a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 5/2013 (III.04.) önkormányzati 
rendeletünkbe kerüljön bele, hogy az önkormányzatnak a tulajdonában van egy urnafal, valamint 
az urnafalba történő temetkezés lehetőségét, illetve ennek díját. Mivel a településen ezzel 
kapcsolatban nincsen tapasztalatunk, ezért én felkerestem egy pár közeli önkormányzatot, hogy 
náluk hogyan működik ez. Milyen típusú urnafal van és annak mennyi a díja.  Azt jegyző 
asszonnyal tisztáztuk, hogy bár pályázati forrásból lett megvalósítva az elkészítés, ettől függetlenül 
az önkormányzat kérhet érte urnafalban sírhely megváltási díjat. 36 boksz lett kialakítva. Itt most 
azt kell eldöntenünk, hogy milyen összeget kérjünk a sírhely díjként. Amit tudni kell, hogy a 
patvarci temető fele részben a római katolikus, fele részben az evangélikus egyház tulajdonában 
áll, a ravatalozó pedig az önkormányzat tulajdona, ezért is lett oda megcsinálva az urnafal. A 
temető gondozásáról, azaz a fűnyírás és a temetői hulladék elszállításáról az önkormányzat 
gondoskodik, attól függetlenül, hogy ez a két egyházközösség feladata lenne, hiszen az ő 
tulajdonuk. Én az urnafalban sírhely megváltása tekintetében 25 évre 50.000.- forintot gondoltam. 
Aki készítette az urnafalat azt nyilatkozta, hogy úgy szokták csinálni, hogy a teljes árat osztják el a 
boxok számával és annyiért adják oda egy boxot. Nektek mi a véleményetek?  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Tehát ha jól értem, valakik már most szeretnék megváltani a helyüket? 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Igen.  
 
Szandai Attila alpolgármester: A 25 év pedig onnan számít, mikor kiváltotta a sírhelyét? 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Igen.  
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Szandai Attila alpolgármester: Ha elosztanánk az elkészítés árát mennyire jönne ki egy boksz? 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Nem teljesen pontos az összeg, de körülbelül 130.000.- forintra 
jönne ki egy box. 
 
Szandai Attila alpolgármester: Ha úgy fogjuk fel, hogy az önkormányzatnak ez egy befektetés 
volt, igaz pályázatból valósult meg, de a pályázati előkészítést és a megelőző munkát azt 
polgármester asszony fektette bele.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Akkor az a javaslat, hogy emeljünk az általam javasolt áron.  
 
Szandai Attila alpolgármester: Igen, mivel ha azt vesszük, hogy egy sírhelymegváltás és temetési 
költségek mennyibe kerülnek, akkor még az emelt ár akkor is kedvezőbb. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Ha valaki megváltja az urnafalban a sírhelyet, akkor az már 
teljesen készen van a nevet és pár adatot kell belevésetni a záró lapba.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Valamint az urnás temetés – maga a temetés- olcsóbb, mint a 
koporsós temetés.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Akkor javaslom, hogy legyen 75.000.- forint/boksz. 
 
Szandai Attila alpolgármester: Ez elfogadható összeg.  
 
Kiss Kálmán Zoltán: Igen, ez szerintem is elfogadható. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
9/2022. (X. 23.) önkormányzati rendelete 

a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 5/2013 (III.04.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

4/a Előterjesztés a patvarci 291/G. hrsz-ú és a patvarci 291/A. hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Dr. Paróczai Endre Máté ügyvéd elővásárlási jog gyakorlásával 
kapcsolatosan kereste meg Patvarc Község Önkormányzatát. Levelében arról tájékoztatott, hogy 
Baranyi György eladó és Alexovics Dániel vevő adásvételi szerződést kíván kötni. A patvarci 291. 
hrsz-ú altalaj tulajdonosa Patvarc Község Önkormányzata. Mivel a Ptk.5:20 § alapján a 
felépítményre az altalaj tulajdonosát elővásárlási jog illeti meg, a hivatkozott adásvétel kapcsán – a 
szerződésben foglalt feltételekkel – önkormányzatunk gyakorolhatná elővásárlási jogát. Az 
önkormányzat nem szokta érvényesíteni ezen jogát. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy 
van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 



5 

 

Szandai Attila alpolgármester: Az elővásárlási jog az önkormányzatnak ezzel megszűnik? 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Nem, hiszen az altalaj az önkormányzat tulajdonában marad, így ha 
Alexovics Dániel el kívánja adni az ingatlant, akkor ugyan úgy meg kell keresni az 
önkormányzatot az elővásárlási jog kapcsán.  
 
Szandai Attila alpolgármester: Köszönöm szépen.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

56/2022.(X.20.) határozata 
a patvarci 291/G. hrsz-ú és a patvarci 291/A. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog 

gyakorlásáról 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr. Paróczai Máté ügyvéd által 
megküldött szerződési feltételek ismeretében úgy dönt, hogy nem kíván élni a patvarci 
291/G. hrsz-ú és a patvarci 291/A. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ügyben eljáró ügyvéd tájékoztatására. 
 
 

Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: a kérelmező tájékoztatására a döntést követő 5 napon belül 

 
 

4/b Előterjesztés a patvarci 401/8. és 401/9. hrsz-ú ingatlanokra vonatozó elővásárlási jog 
gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester Dr. Koncz László 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 6. I/3. 
szám alatti lakos 1/1 arányú tulajdonát képezi a patvarci 401/8. hrsz-ú kivett beépítetlen terület, 
valamint a patvarci 401/9. hrsz-ú területű ingatlan. Az ingatlan-nyilvántartás szerint mindkét 
ingatlanra elővásárlási jog illeti meg Patvarc Község Önkormányzatát. 
 
Szandai Attila alpolgármester: Ha jól tudom, ott sajnos nincs beépítési kötelezettség. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Igen sajnos ez így, van. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

57/2022.(X.20.) határozata 
a patvarci 401/8. hrsz-ú és 401/9. hrsz-ú ingatlanokra vonatozó elővásárlási jog 

gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozataláról 
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1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni sem a patvarci 
401/8. hrsz-ú, sem a patvarci 401/9. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával.  

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a tulajdonost értesítse a döntésről. 

Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
Határidő: 2022. október 30. 

 
5) Beszámoló a falugondnoki ellátás megszervezéséről 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Az anyagban minden benne van, azt nem kívánom kiegészíteni. 
Annyit jegyeznék meg, hogy a Nógrád Megyei Kormányhivatal 2022. augusztus 30-án tartott 
helyszíni szemle keretében ellenőrizte a patvarci falugondnoki szolgálat működését. Az ellenőrzés 
kitért a kötelező dokumentumok vizsgálatára, a falugondnoki gépjármű használatára, a 
szolgáltatás tartalmára és a nyilvántartások vezetésére. Mindent rendben találtak. Nekem egy 
kérdésem volt, hogy hivatalosan helyettesíthetem-e a falugondnokot? Erre azt a választ kaptam, 
hogy minden további nélkül azzal, hogy a tevékenységi naplót ilyenkor Szandai Attila 
alpolgármester úrnak kell aláírnia. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, 
vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítom, hogy nincs. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

58/2022.(X.20.) határozata 
a falugondnoki ellátásról szóló beszámoló 

 elfogadásáról 

 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki ellátásról szóló 
beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
2) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésből fakadó egyéb szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

 
 
Határidő: 2022. október 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
6) Előterjesztés földgáz és villamos energia ellátásban részesülő fogyasztási helyeken 

földgáz és villamos energia beszerzésről szóló 55 / 2022 (IX.23.) határozat 
visszavonására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester A 2022. szeptember 23-ai testületi ülésen arról döntött a 
képviselő-testület, hogy önkormányzatunk a Sourcing Hungary Kft. által szervezett, a Magyar 
Energia Beszerzési Közösség (MEBEK) keretében lebonyolítandó, csoportos közbeszerzéshez 
csatlakozik. A meghozott döntés végrehajtás érdekében felvettem a kapcsolatot a tanácsadó, 



7 

 

bonyolító Sourcing Hungary Kft-vel, aki a bonyolításért külön a földgáz és külön a villamos 
energia tekintetében 450.000 Ft + Áfa összeget kér a résztvevő önkormányzatoktól. Ezzel az 
összeggel együttesen kalkulálva már félő, hogy meghaladja a közbeszerzésen elért ár a 
rendelkezésünkre álló keretet, így javasolom, hogy a beszerzés önállóan, közbeszerzési eljárás 
nélkül történjen meg. Ennek okán javasolom, hogy a meghozott határozatot vonjuk vissza. E 
mellett én bízom benne, hogy az állam nem fogja teljesen elengedni az önkormányzatok kezét és 
javul a helyzet. Egy pár napja láttam egy értesítést miszerint szeretnének kiírni energetikai 
pályázatot, akkor azt mi meg fogjuk pályázni és ha sikerül megnyerni, akkor a napelemek és 
légkondicionáló berendezések segítségével ki tudnánk váltani a gázzal való fűtést. Megkérdezi a 
Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Szandai Attila alpolgármester: Ez egy nagyon jó ötlet.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

59/2022.(X.20.) határozata 
földgáz és villamos energia energia beszerzésről szóló 55/2022 (IX.23.) határozat 

visszavonásáról 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a földgáz és villamos 
energia beszerzéséről szóló 55/2022. (IX.23.) határozatát. 
 

2. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2022. november 30. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
7) Előterjesztés fűnyíró traktor értékesítésére    

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Még június elején Ispán Ferenc képviselő úr felvetette, hogy 
megvásárolná a fűnyíró traktort, ami az önkormányzat tulajdonában van. Én akkor kértem jegyző 
asszonyt, hogy a traktor meghirdetésére készüljön egy anyag, amiben az szerepel, hogy a traktort 
nyilvános pályázat keretében hirdetjük meg eladásra. Az anyag elkészült és a fűnyíró traktor 
nyilvános pályázat keretében kiírásra került. A nyilvános pályázatra egy ajánlat érkezett, 
Szenográdi Zoltántól. 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 

60/2022.(X.20.) határozata 
fűnyíró traktor eladásáról 
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1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete sikeres pályázati eljárást követően 
adásvételi szerződést köt Szenográdi Zoltánnal (2668 Patvarc, Mikes Kelemen u. 11. szám 
alatti lakos) az alábbi ingóság tárgyában: 

 
Elektrolux Partner Önjáró fűnyíró traktor 
 
Model: 96061004900 
Catalogue No: P135B92RB 
Kg: 235 
KW: 000 
Évszám: 2005 
 
azzal, hogy a megajánlott legkedvezőbb vételár 150.000 Ft. 

 
2.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

 
Határidő: szerződés megkötésére 2022. november 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
8) Előterjesztés az erdősítési támogatásról szóló tájékoztató megtárgyalására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Erről többször beszéltünk már, a rendezési terv kapcsán is, 
hogy lennének olyan területek ahol be lehetne erdősíteni a területet. 2022. december 31. napjáig 
lehet pályázni az erdősítésre. Én az úgynevezett „gyümölcsös” területekre gondoltam, amiknek a 
helyrajzi száma a 024/20, 024/15, 024/10. Ezeket a területeket amennyire csak tudtuk, 
megtisztítottuk az illegális hulladék lerakásától és szerintem normalizálódott a helyzet és nem 
visznek oda annyi szemetet. Még sorompót is tettünk oda ennek érdekében.  
 
Kiss Kálmán Zoltán: Igen, ez így van, nem járnak már be oda annyian és nincs akkora illegális 
hulladék lerakat.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Én ezekre a területekre két opciót javasoltam. Alakítsunk ki 
napelem parkokat vagy a másik az erdősítés volt. Én az erdősítést jobban támogatom. Most ugye 
arról kell döntenünk, hogy foglalkozunk ezzel és adjuk be a pályázatot vagy ne. Én azt javaslom, 
hogy próbáljuk meg.  
 
Szandai Attila alpolgármester: Én az erdősítést támogatom.  
 
Kiss Kálmán Zoltán: Én is az erdősítést támogatom. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a „B” határozati javaslatot, 024/20, 024/15, 024/10 hrsz-ok 
kiegészítésével, melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
61/2022.(X.20.) határozata 

erdősítési támogatásról 
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1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltak szerint 
megtárgyalta az erdősítési támogatásról szóló tájékoztatót, melyet elfogadott és 

 

- erdősítési támogatási igényt kíván benyújtani a tulajdonában álló 024/20, 024/15, 
024/10 hrsz-ú területek vonatkozásában. 
 

2. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2022. november 30. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
 
Az „Útépítések elvégzése Patvarcon” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására szóló napirendet zárt ülés keretében tárgyalja a Képviselő-testület, 
melynek anyagát külön jegyzőkönyv rögzíti. 
 
 
Az polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 
 

K.m.f. 
 
 

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


