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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 30. napján 

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

Zoltán és Ispán Ferenc 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 képviselő úr 
igazoltan van távol, Kiss Kálmán Zoltán képviselő úr jelezte, hogy késni fog az ülésről.) 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 a falugondnoki szolgálatról szóló 6/2020. (IV. 01.) önkormányzati rendelet 

módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

2) Előterjesztés törvényességi felhívás megtárgyalására, valamint a temetőről és a temető 
használat szabályairól szóló rendelet megalkotására  
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

3) Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 9/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

4) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési 
szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 2023. évi belső 
ellenőrzési tervének jóváhagyására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
5) Előterjesztés a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2021-2022 évi 

beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

6) Előterjesztés igazgatási szünet elrendelésével való egyetértésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

7) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyásával való egyetértésre 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
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Napirendek  
 
 
1) Előterjesztés a falugondnoki szolgálatról szóló 6/2020. (IV. 01.) önkormányzati 

rendelet módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2022. augusztus 30. napján 
hatósági ellenőrzést tartott Patvarc Község Önkormányzata által fenntartott falugondnoki 
szolgálatnál. Az ellenőrzés dokumentumelemzésből és helyszíni szemléből állt. A Kormányhivatal 
mind a szakmai, mind a személyi feltételeket tekintve mindent rendben talált. Egyetlen további 
intézkedést igénylő hiányosságra hívta fel a hatóság a figyelmünket: a falugondnoki szolgáltatásról 
szóló 6/2020. (IV. 01.) önkormányzati rendelet nem tartalmazza „az ételszállítás önkormányzati 
intézménybe” feladatot. Ezért szükséges a rendelet módosítása. Az ellenőrzés alkalmával nekem 
volt egy kérdésem, mégpedig az, hogyha a falugondnok szabadságon van, akkor én hivatalosan 
helyettesíthetem-e a falugondnokot? A hölgy azt mondta, hogy természetesen igen, annyi 
megjegyzéssel, hogy ebben az esetben a tevékenységi munkanaplót az alpolgármester úrnak kell 
aláírnia. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal 
kapcsolatban. Megállapítja, 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 
10/2022. (XII. 01.) önkormányzati rendelete 

a falugondnoki szolgálatról szóló 6/2020. (IV. 01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

2) Előterjesztés törvényességi felhívás megtárgyalására, valamint a temetőről és a 
temető használat szabályairól szóló rendelet megalkotására  
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 5/2013.(III.04.) 
önkormányzati rendeletünk kapcsán érkezett egy törvényességi felhívás a Nógrád Megyei 
Kormányhivataltól, melyben jelezte, hogy törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva vizsgálta a 
hivatkozott rendeletet, ennek során megállapította, hogy az nem maradéktalanul tartalmazza a 
kötelező szabályozási elemeket: a temetőfenntartási hozzájárulás díját, a létesítmények és az 
üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díját. A törvényességi felhívás 
megtárgyalásáról és elfogadásáról szükséges hoznunk egy határozatot valamint egy új rendeletet 
szükséges alkotnunk. Patvarcon a temető úgy van, hogy egyrészt a 207. hrsz. és 206/2. hrsz. alatt 
van, az egyik a Római Katolikus Egyház tulajdona a másik Evangélikus Egyház tulajdona és a két 
helyrajzi szám határán helyezkedik el a ravatalozó épülete, ami pedig a 206/2/A. hrsz-ot viseli. A 
temető tisztántartásáról mindig is az önkormányzat gondoskodott, ez most beépítésre is került a 
rendeletbe. A rendelet tartalmazza, hogy hogyan kell használni a temetőt, milyen szabályokat kell 
betartani. Egy két példa: A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral és kerékpárral behajtani és 
ott közlekedni tilos, a tiltás a mozgásukban korlátozott személyekre, kísérőikre és az engedélyezett 
munkálatokat végzőkre nem vonatkozik. A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek 
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megfelelő magatartást köteles tanúsítani. A temető területére ebet bevinni - vakvezető, 
mozgáskorlátozottakat segítő, jelző, őrző-védő ebek kivételével – nem szabad. A temetkezési 
szabályok részben megtalálható az urnafal szabályozása is. Az elmúlt testületi ülésen hoztunk egy 
döntést, hogy az urnafalban 36 boksz van és 1 boksz megváltása 25 évre 75.000.- forint. Ez a 
jelenlegi rendelet mellékletét képezné.  
 
Ispán Ferenc: A ravatalozó kinek a tulajdona? 
  
Bernáth Kornélia polgármester: Az önkormányzat tulajdona.  
 
Ispán Ferenc: Akkor az urnafal is az önkormányzat tulajdona. 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Igen, ezért lett a ravatalozó végébe építve az urnafal.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Így a bevétel is az önkormányzaté.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: Így van. Várható még kérdés a napirenddel kapcsolatosan? 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
64/2022.(XI.30.) határozata 

törvényességi felhívás megtárgyalásáról 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
NO/TFO/227-87/2022. iktatószámon kiadott törvényességi felhívását megismerte és 
megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja. Ennek megfelelően gondoskodik a 
jogszabálysértés megszüntetéséről. 

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

 
 

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

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
11/2022. (XII. 02.) önkormányzati rendelete 

a temetőről és a temető használat szabályairól 
 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 
Megérkezett Kiss Kálmán Zoltán képviselő, így a képviselők száma 4 főre emelkedett. 
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3) Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló 9/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület 
tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Adminisztratív változások vannak benne. Nem emelkednek a díjak 
nem lesz az önkormányzatnak többletbevétele.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
12/2022. (XII. 03.) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról szóló 
9/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
4) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó 

költségvetési szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó 
önkormányzatok 2023. évi belső ellenőrzési tervének 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 
65/2022.(XI.30.) határozata 

Balassagyarmat Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervei, a 
Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 

2023. 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 2023. 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 
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5) Előterjesztés a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2021-
2022 évi beszámolójának elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Törvényi kötelezettségünk elfogadni a beszámolót. Az 
előterjesztés nagyon részletesen leírja, hogy ki mikor vált ki és azt ki követte. Patvarc település az 
5-ös körzethez tartozik, egy új doktornő látja el a feladatokat, Dr. Göndöcs Kálmán Fanni 
Sárának hívják. Azt szeretném megkérdezni, hogy mik a tapasztalatok vele kapcsolatosan? 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Folyamatosan vannak orvosok, jól működik az ellátás. Nincs negatív 
visszajelzés.  
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

66/2022.(XI.30.) határozata 
a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2021 – 2022 évi 

beszámolójának elfogadásáról 
 

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal 
elfogadja a Balassagyarmati Fogászati Alapellátási Intézményi Társulás 2021 – 2022 évi 
beszámolóját. 

 
6) Előterjesztés igazgatási szünet elrendelésével való egyetértésére 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: 2022. december 22. – 2023. január 8. között igazgatási szünet 
lesz. Patvarcon a gyakorlatban ez úgy fog működni, hogy Gramantik Eszter kolléganő 
szabadságon lesz, így nem lesz itt ügyfélfogadási napokon. December 22-23-án én is szabadságon 
leszek, de a többi napokon ki fogok járni, hogy minden rendben legyen. Telefonon elérhető 
leszek, Messenger, viber.   
 
dr. Varga Andrea jegyző: Ez egy tájékoztatás, a testület felé, hogy a Balassagyarmati Közös 
Önkormányzati Hivatal nem lesz nyitva. Az igazgatási szünet az azt jelenti, hogy nálunk is lesznek 
bent dolgozók, de lényegesen kevesebben, valamint nem lesz ügyfélfogadás. A nagyon fontos 
feladatok el lesznek látva.   
 
Bernáth Kornélia polgármester: Várható még kérdés a napirenddel kapcsolatosan? 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

67/2022.(XI.30.) határozata 
igazgatási szünet elrendelésével való egyetértésről 
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1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő – testülete – figyelemmel a Kormány 
460/2022 (XI.10.) Korm. rendeletének 1§ (1) b) és 1§ (5) bekezdésében foglaltakra – egyetért 
azzal, hogy a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatalban 2022. december 22. és 2023. 
január 8. napja között igazgatási szünet kerüljön elrendelésre. 
 

2) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

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

 
7) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyásával való egyetértésre 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester: Balassagyarmati Központi Óvoda vezetője, Knyazoviczkiné 
Rutai Gabriella jelezte, hogy elvégezték az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálatát. A jelenlegi módosítás leginkább a dokumentum formáját és a diabéteszes 
gyermekek ellátására szóló rendelkezéseket érintette. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy 
van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
68/2022.(XI.30.) határozata 

a Balassagyarmati Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyásáról 

 
 

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Balassagyarmat 
Város Önkormányzata a fenntartásában működő Balassagyarmati Központi Óvoda (székhely: 
2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19.) Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat 
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, egyúttal a 195/2018. (XI. 29.) határozattal elfogadott 
Szabályzatot hatályon kívül helyezze. 

 
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét és 
a dokumentumot záradékkal lássa el. 
 
Határidő: 2022. december 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
 
Az polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 

K.m.f. 
 
 

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


