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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. január 26. napján 

tartott üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Szandai Attila alpolgármester, Forgács Ákos 

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 5 fő van jelen és megnyitja azt. 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 5 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
 
N A P I R E N D:  
 
1.) Előterjesztés Patvarc Község Polgármestere illetményének és költségtérítésének 

megállapítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

2.) Előterjesztés Patvarc Község társadalmi megbízatású alpolgármestere illetményének és 
költségtérítésének megállapítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
3.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 

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

4.) Előterjesztés törvényességi felhívás teljesítésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

5.) Előterjesztés a Patvarc 303 hrsz-ú beépítetlen terület további hasznosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 
Napirendek 
 
1.) Előterjesztés Patvarc Község Polgármestere illetményének és költségtérítésének 

megállapítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: bejelenti személyes érintettségét. 
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A képviselő –testület 4 nem, 1 tartózkodással Bernáth Kornélia polgármestert a szavazásból nem 
zárják ki. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: 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 1 tartózkodás mellett 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2022.(I. 26.) határozata 
Bernáth Kornélia polgármester illetményének megállapításáról 

 
1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés f) pontja alapján 
Bernáth Kornélia polgármester illetményét 2022. január hó 1. napjától bruttó 650.000.-
Ft/hó összegben állapítja meg. 
 

2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

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

A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 1 tartózkodás mellett 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2022.(I. 26.) határozata 
Bernáth Kornélia polgármester költségtérítésének megállapításáról 

 
1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése alapján Bernáth 
Kornélia polgármester költségtérítését 2022. január hó 1. napjától bruttó 97.500.-Ft/hó 
összegben állapítja meg. 

 
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

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

2.) Előterjesztés Patvarc Község társadalmi megbízatású alpolgármestere illetményének 
és költségtérítésének megállapítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Szandai Attila alpolgármester: bejelenti személyes érintettségét. 
 
A képviselő –testület 4 nem, 1 tartózkodással Szandai Attila alpolgármestert a szavazásból nem 
zárják ki. 
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Bernáth Kornélia polgármester ismerteti az előterjesztést.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Felkerestük a Nógrád Megyei Kormányhivatalt és az volt az 
álláspontjuk, hogy újra dönteni kell róla.  
 
Bernáth Kornélia polgármester: 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 1 tartózkodás mellett 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2022.(I. 26.) határozata 
Patvarc Község társadalmi megbízatású alpolgármestere illetményének  

megállapításáról 

1.) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § (2) bekezdésében 
foglaltak alapján Szandai Attila társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 
2022. január hó 1. napjától havi bruttó 292.500.-Ft/hó Ft-ban állapítja meg. 

2.)   A Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2022. január 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző 

 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 1 tartózkodás mellett 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
4/2022.(I. 26.) határozata 

Patvarc Község társadalmi megbízatású alpolgármestere költségtérítésének 
megállapításáról 

 

1.)   Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § (3) bekezdésében 
foglaltak alapján Szandai Attila társadalmi megbízatású alpolgármester 
költségátalányát 2022. január hó 1. napjától tiszteletdíjának 15 %-ban, havi bruttó 
43.875.-Ft/hó -Ft-ban állapítja meg. 

2.)      A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. január 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea, jegyző 
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A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 3. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
5/2022.(I. 26.) határozata 

Patvarc Község társadalmi megbízatású alpolgármestere tiszteletdíjáról és 
költségtérítésének lemondásáról 

 
1.)   Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 80. § foglaltak alapján 
tudomásul veszi, hogy Szandai Attila társadalmi megbízatású alpolgármester - 
nyilatkozata alapján - a részére megállapított tiszteletdíjáról és költségtérítésről lemond.  

2.)      A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. január 31. 
Felelős:dr. Varga Andrea, jegyző 

 
 

3.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 
1/2021. (II.15.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester: Jelen költségvetés módosításának főbb céljai: a folyamatos 
könyvelés biztosítása érdekében a bevételi illetve kiadási előirányzatok átcsoportosítása, a 
többletbevételek rendezése, Képviselő-testületi döntés miatti kiadási előirányzat beépítése a 
költségvetésbe, az 2021. évi normatíva elszámolás felmérés miatti módosítás. 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 5 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

1/2022. (I. 29.) önkormányzati rendelete 
Patvarc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) 

rendeletének módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

4.) Előterjesztés törvényességi felhívás teljesítésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester A Nógrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya 
törvényességi felhívással élt. A törvény a rendkívüli testületi ülés kezdeményezése kapcsán 
egyetlen jogszabályi kötelezettséget ír elő a kezdeményezők számára garanciális szabályként, 
nevezetesen azt, hogy meg kell jelölni az indítványban a rendkívüli ülés összehívásának indokát, 
az SZMSZ-ben egyéb kötelezettséget nem lehet előírni a rendkívüli testületi ülés összehívásának 
feltételeként. Az Mötv. alapján a törvényességi felhívást a képviselő-testületnek tárgyalnia kell, és 
határozatot kell hoznia annak elfogadásáról vagy egyet nem értés esetén annak indokairól. A 
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Kormányhivatal törvényességi felhívásának eleget téve, módosításra került Patvarc Község 
Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XII.17.) 
önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése. 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 5 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
6/2022.(I. 26.) határozata 

törvényességi felhívás teljesítéséről 
 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

által NO/TFO/10-169/2021. iktatószámon kiadott törvényességi felhívásában foglaltakat 
megismerte és az abban foglaltakat tudomásul veszi. 

 
2) A polgármester utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 
         Határidő: 2022. január 31. 
         Felelős: dr Varga Andrea jegyző 
 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
2/2022. (I. 29.) önkormányzati rendelete 

Patvarc Község Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 13/2014. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet módosítására 

 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

5.) Előterjesztés a Patvarc 303 hrsz-ú beépítetlen terület további hasznosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester: Ifj. Baranyi György újabb kérelmet nyújtott be, melyben azt 
kérte, hogy továbbra is, használhassa a területet. 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 5 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
7/2022.(I. 26.) határozata 

a patvarci 303 hrsz-ú ingatlan további hasznosításáról 
 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonát képező, 

patvarci 303 hrsz-ú, 1716 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra ifj. Baranyi 
György Patvarc, Tölgyfa u. 62. szám alatti lakossal Patvarc Község Polgármesterének 8/2021. 
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(II.24.) határozata alapján kötött használati megállapodást – változatlan feltételekkel – 2022. 
december 31. napjáig meghosszabbítja.  

 
2. A Polgármester felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: a kiértesítésre 2022. január 31. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 
 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

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


