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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 17. napján 

tartott üléséről. 
 
JELEN VANNAK:  Szandai Attila alpolgármester, Forgács Ákos Kiss Kálmán Zoltán és Ispán 

Ferenc képviselők 
 
HIVATALBÓL JELEN VAN: dr. Varga Andrea jegyző 
 
MEGHÍVOTTKÉNT JELEN VAN: Molnár Ildikó 
  Dr Lendvainé Kovács Mária 
                                                  
Szandai Attila alpolgármester köszönti a megjelenteket, a Képviselő-testület tagjait és a Hivatal 
dolgozóit. Megállapítja az ülés határozatképességét, 5 főből 4 fő van jelen és megnyitja azt. 
Tájékoztatom a tisztelt képviselőket, hogy Bernáth Kornélia polgármester asszony igazoltan van 
távol. Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
Az alpolgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 4 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
N A P I R E N D:  
 
1) Előterjesztés Bölcsőde vezetői pályázat 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
2) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésére 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
3) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 
 Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
4) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésével 

való egyetértésre 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

5) Előterjesztés a Központi Óvoda 2022. évi költségvetésével való egyetértésre 
 Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
6) Előterjesztés a polgármester 2022. évi szabadságütemezésének jóváhagyására 

 Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
7) Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében pályázatok benyújtására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

8) Előterjesztés a Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása tárgyú pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
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9) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

10) Előterjesztés az óvodába történő beiratkozás időpontjának meghatározására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 
Napirendek 
 
1) Előterjesztés Bölcsőde vezetői pályázat 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
Szandai Attila alpolgármester: Az 1. napirendi pont a Patvarci Mesesziget Bölcsőde 
intézményvezetői pályázatának elbírálásáról szól. Tájékoztatom a képviselőket, hogy a testületi 
ülést megelőzte a pályázók szakmai meghallgatása. A Magyar Bölcsőde Egyesület által  kirendelt 
szakértő véleményét minden képviselő megkapta. Meghívásra kerültek a pályázók is, egyesével 
behívjuk őket és ha van kérdése a képviselő testületnek a pályázók felé, azt fel tudja tenni. 
 
Molnár Ildikó belép a terembe 
 
Szandai Attila alpolgármester: Köszöntöm Molnár Ildikót.  
 
Molnár Ildikó: Köszöntök minden jelen lévőt. 
 
Szandai Attila alpolgármester: Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdésük a 
pályázóhoz. Megállapítja, hogy nincs. Amint megvan a döntés értesíteni fogjuk. 
 
Molnár Ildikó elhagyja a termet. Dr Lendvainé Kovács Mária belép a terembe.  
 
Szandai Attila alpolgármester: Köszöntöm Dr Lendvainé Kovács Máriát. 
 
Dr Lendvainé Kovács Mária: Én is köszöntöm a jelen lévőket. Csak pár szóban 
bemutatkoznék. Balassagyarmatról érkeztem, két felnőtt gyermekem van. Részt vettem a szakmai 
meghallgatáson, szívesen válaszolok a felmerülő kérdésekre. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Nekem lenne egy kérdésem, tudomásom szerint önnek van 
munkahelye. Ha önt választja a képviselő testület, mikor tudna kezdeni? 
 
Dr Lendvainé Kovács Mária: Tegnapi napon közös megegyezéssel megszűnt a jogviszonyom, 
így már elsejével tudok kezdeni.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Köszönöm szépen. Amint megvan a döntés értesíteni fogjuk. 
 
Dr Lendvainé Kovács Mária: Köszönöm szépen. 
 
Dr Lendvainé Kovács Mária elhagyja a termet.  
 
Szandai Attila alpolgármester: Javaslom, hogy az intézmény vezetésével Dr Lendvainé Kovács 
Máriát bízza meg a képviselő testület. Az intézménynek olyan vezetőre van szüksége, aki 
rendelkezik bölcsődei gyakorlattal, szakmailag tudja segíteni a leendő kisgyermeknevelőket illetve 
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a helyettesítési feladatokat is el tudja látni. Felsőfokú kisgyermeknevelői és mesterdiplomával 
rendelkezik, van bölcsődei gyakorlata. A hosszú távú terveinkbe ő illik bele. Önálló bölcsőde 
lévén szükségünk van egy intézményvezetőre, két fő kisgyermeknevelőre és egy fő 
dajkára. Tájékoztatom a képviselőket, hogy a kisgyermeknevelői és a bölcsődei dajka pályázatok is 
kiírásra kerültek a közigállás.gov.hu felületen. Tudomásom szerint mindkét kisgyermeknevelői 
posztra lesz patvarci jelentkező, két fiatal hölgy, akik jelenleg levelező tagozaton fejezik be OKJ-s 
tanulmányaikat. Ezért is szükséges, hogy olyan vezető kerüljön a bölcsőde élére, aki szakmailag 
segíteni tud a kisgyermeknevelőknek megkezdeni nálunk a munkát és megtanulni a mindennapi 
feladatokat. 
 
Ispán Ferenc: Ha több jelentkező lesz mindenképpen a patvarci pályázókat részesítsük 
előnyben. Azt szeretném megkérdezni, hogy ki lesz használva a bölcsőde? 
 
Szandai Attila alpolgármester: Az előzetes felmérések alapján van rá igény, valamint ha nincs 
meg a létszám Balassagyarmatról is hozhatnak ki gyermekeket. Fel lesz töltve a létszám.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: 12 férőhelyes lesz a bölcsőde. Az a szabály, hogy alapvetően helyi 
gyermekekkel legyen feltöltve a létszám, ha abból nem lesz elég jelentkező, akkor a 12 főnek a 
25%-ig lehet más településről is befogadni gyermekeket. Ezen felül úgy is lehet másik településről 
befogadni gyermekeket, ha a két település köt egy együttműködési megállapodást erre a célra, 
ebben az esetben annak a településnek bele kell majd szállnia a bölcsődét terhelő költségekbe. 
Egyelőre úgy látjuk, hogy nem lesz gond a feltöltéssel.  
 
Az alpolgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
azzal a kiegészítéssel, hogy a testület Dr Lendvainé Kovács Máriát bízza meg az intézmény 
vezetésével, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2022.(II. 17.) határozata 

a Patvarci Mesesziget Bölcsőde intézményvezetői pályázatának  
elbírálásáról 

 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patvarci Mesesziget Bölcsőde 
intézményvezetői munkakörére meghirdetett nyilvános pályázat eredményeképpen az intézmény 
vezetésével, magasabb vezetői munkakörben, 2022. május 1-je és 2027. április 30-a közötti ötéves 
időtartamra Dr Lendvainé Kovács Mária-pályázót bízza meg. 

2) A Képviselő-testület az intézményvezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), a Kjt.-nek a szociális, a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet és 
egyéb vonatkozó jogszabály alapján az alábbiak szerint állapítja meg:  

 Besorolás szerinti alapilletmény (Ped/I/15):                           385.700 Ft 
 Vezetői pótlék:              40.000 Ft 
 Bölcsődei pótlék:                      131.747 Ft 
 Ágazati pótlék:                        77.140 Ft 
 Mindösszesen:                      634.587 Ft 
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3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételére, valamint felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az intézményvezető törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzéséről. 

Határidő: 2022. május 1. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
   dr. Varga Andrea Jegyző 
 

 
2) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésére 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
Szandai Attila alpolgármester köszönti Szikora Péter pénzügyi osztályvezető urat. Megkérdezi 
kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni az anyaghoz? 
 
Szikora Péter: Igen, csak egy hozzáfűzésem lenne. A legutolsó információim szerin a bölcsőde 
2022. május 01-én fog indulni. Az ehhez kapcsolódó kiadásokat a jelen 2022. évi költségvetés 
még nem tartalmazza. Ezért májusban szükséges lesz a költségvetést módosítani. Előzetes 
számítások alapján a bölcsőde kiadásai 20 millió Ft. Erre a normatívát májusban tudjuk igényelni, 
amit úgy gondolok, hogy júniusban fog megkapni az önkormányzat, így nem a település 
költségvetését fogja terhelni ez az összeg.  
 
Az alpolgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
3/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelete 

Patvarc Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
3) Előterjesztés az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról 
 Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Szandai Attila alpolgármester: Törvényi kötelezettségnek eleget téve kell meghoznunk egy 
döntést, az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteinek 3 éves 
bemutatására. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi 
ponttal kapcsolatban. 
 
Ispán Ferenc: Akkor ez egy szokásos minden évben ismétlődő anyagnak tűnik. 
 
Szikora Péter: Igen, ahogy alpolgármester úr is elmondta, ez egy törvényi kötelezettség, aminek 
eleget kell tennünk. Patvarc tekintetében nincs adósság így csak a bevételi oldalt mutatjuk be. 
 
Ispán Ferenc: Lenne még egy kérdésem. Az állam megvonta az iparűzési adót az 
önkormányzatoktól, vagy csak egy bizonyos százalékát vette el? 
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Szikora Péter: Csak bizonyos százalékban vette el. 1% marad az önkormányzatoknál, erre tavaly 
kapott az önkormányzat kompenzációt. Az állam azt az ígéretet adta, hogy ezt idén is pótolni 
fogja, de erről még nem született döntés. 
 
Ispán Ferenc: Köszönöm szépen. 
 
Szandai Attila alpolgármester: Várható kérdés a napirenddel kapcsolatban? 
 
Az alpolgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2022.(II. 17.) határozata 

az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben bemutatásáról  

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 29/A. § -ban foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 
várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:  
 

Saját bevételek összege / Ezer Ft /: 
 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel  3 300 3 300  3 300 3 300 
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot 
megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és 
hasznosításából származó bevétel  / Tulajdonosi 
bevételek / 

        

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel      
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel          
Immateriális jószág értékesítéséből származó 
bevétel  

    

Részvény értékesítéséből származó bevétel      
Részesedés értékesítéséből származó bevétel      
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból 
származó bevétel  

    

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 150  170  170 170  
Kezeség-,illetve garanciavállalással kapcsolatos 
megtérülés 

       

Saját bevétel összesen 3 450 3 470 3 470 3 470 
Saját bevétel 50%-a 1 725 1 735 1 735 1 735 

 
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek / Ezer Ft /: 

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése ** 2022. év 2023. év 2024. év 2025. év 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás 
napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális 
tőketartozása, már megítélt és kiutalt. 
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Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás 
napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális 
tőketartozása, már megítélt és kiutalt, 2021-ben 
tervezett. 

    

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) 
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a 
beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak 
névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, 

     

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás 
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel 
megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, 

     

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként 
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a 
lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, 

     

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött 
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - 
ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki 
repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött 
visszavásárlási ár, 

    

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt 
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még 
ki nem fizetett ellenérték, 

     

Hitelintézetek által, származékos műveletek 
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ 
Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti 
betétek, és azok összege. 

     

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettség  összesen  

0 0 0 0 

 
2. A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról 

szóló 2011. évi CXCIV törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt követelménynek, amely szerint: 
„Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési 
kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem 
haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.” 

  
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
Határidő: 2022. február 28. 

 
4) Előterjesztés a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi 

költségvetésével való egyetértésre 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Szandai Attila alpolgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, 
hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Az alpolgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2022.(II. 17.) határozata 

a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésével való 
egyetértésről 

 
1.Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntéséről az intézmény fenntartó 
Önkormányzatot tájékoztassa. 
 
Határidő: 2022. március 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 

 
5) Előterjesztés a Központi Óvoda 2022. évi költségvetésével való egyetértésre 

 Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Szandai Attila alpolgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, 
hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Az alpolgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
11/2022.(II. 17.) határozata 

a Központi Óvoda 2022. évi költségvetésével való 
 egyetértésről 

 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal egyetért a Központi Óvoda 2022. évi költségvetésével. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntéséről Balassagyarmat Város 
Önkormányzatát tájékoztassa. 
 
Határidő: 2022. március 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 

 
6) Előterjesztés a polgármester 2022. évi szabadságütemezésének jóváhagyására 

 Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
Szandai Attila alpolgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, 
hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Az alpolgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
12/2022.(II. 17.) határozata 

a polgármester 2022. évi szabadságütemezésének  
jóváhagyásáról 

 

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bernáth Kornélia polgármester 2022. évi 
szabadságütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Kezdete Vége Munkanapok száma 
2022. 01.03. 2022. 01. 14. 10 nap 
2022. 01. 17. 2022. 01. 31. 11 nap 
2022. 02. 01. 2022. 02. 11. 9 nap 
2022. 02. 14. 2022. 02. 28. 11 nap 
2022. 03. 01. 2022. 03. 11. 9 nap 
2022. 03. 14. 2022. 03. 25. 9 nap 
2022. 03. 28. 2022. 03. 31. 4 nap 
2022. 05. 23. 2022. 05. 27. 5 nap 
2022. 06. 20. 2022. 06. 24. 5 nap 
2022. 07. 18. 2022. 07. 22. 5 nap 
2022. 08. 22. 2022. 08. 26. 5 nap 
2022. 09. 19. 2022. 09. 23. 5 nap 
2022. 10. 24. 2022. 10. 28. 5 nap 
2022. 11 21.  2022. 11. 25. 5 nap 
2022. 12. 19. 2022. 12. 23. 5 nap 
Összesen:  103 nap 

 

Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
7) Előterjesztés a Magyar Falu Program keretében pályázatok benyújtására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Szandai Attila alpolgármester Patvarc Község Önkormányzata a Magyar Falu Program 
keretében 2 pályázatot nyújtott be: a Babits Mihály utca 27. önkormányzati ingatlan felújítására és 
a közművelődési szakemberünk Csábiné Tomis Tímea  további egy éves  foglalkoztatásának 
fedezetére. Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz. Megkérdezi a Képviselő-testület 
tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Ispán Ferenc: Én nagyon örülök, hogy az az épület, ami már nagyon régen ott áll, fel lesz újítva. 
Az önkormányzat megvásárolta, az egy olyan szimbóluma a falunak, amivel érdemes foglalkozni, 
megéri ezt a befektetést. Úgy olvastam az előterjesztésben, hogy egy elég jelentős átalakítást lesz. 
 
Az alpolgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
13/2022.(II. 17.) határozata 

a Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 
fejlesztése” című pályázat benyújtásáról 

 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtotta pályázatát a Magyar 
Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” 
tárgyú pályázat felhívásra. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt pályázat benyújtásával, az ahhoz kapcsolódó 

pályázatírói, bonyolítói tevékenységgel a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságot (cgj.: 12 09 009526; székhely: 2687 Bercel, Béke út 1.) 
bízza meg. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt pályázat 
benyújtásával kapcsolatos megbízási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 

Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 

 
Az alpolgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
14/2022.(II. 17.) határozata 

a Magyar Falu Program keretében „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés 
és közösségszervező bértámogatása” című pályázat benyújtásáról 

 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtotta pályázatát a Magyar 
Falu Program keretében „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és 
közösségszervező bértámogatása” tárgyú pályázat felhívásra. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt pályázat benyújtásával, az ahhoz kapcsolódó 

pályázatírói, bonyolítói tevékenységgel a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságot (cgj.: 12 09 009526; székhely: 2687 Bercel, Béke út 1.) 
bízza meg. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt pályázat 
benyújtásával kapcsolatos megbízási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 

Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 

 
8) Előterjesztés a Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása tárgyú pályázat 

benyújtására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
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Szandai Attila alpolgármester Javaslom a pályázat benyújtását, kérem annak támogatását. 
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal 
kapcsolatban. 
 
Az alpolgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2022.(II. 17.) határozata 
a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása tárgyú  

pályázat benyújtásáról 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az 
Önkormányzat pályázatot nyújtson be lakossági közműves szennyvízelvezetés 
támogatására vissza nem térítendő költségvetési támogatás formájában nettó 14.028.000,- 
Ft értékben. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázati kiírásban foglalt 

feltételek szerint gondoskodjon a pályázat előkészítéséhez, benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételéről. 

 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 

 
9) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének 

elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Szandai Attila alpolgármester: A közbeszerzési terv jelenleg egy darab közbeszerzési eljárást 
tartalmaz, mely Patvarc község két külterületi földútjának Patvarc, 034 hrsz. és 016 hrsz. szilárd 
burkolatú úttá való fejlesztésére vonatkozik. Tekintettel arra, hogy a projekt európai uniós alapból 
finanszírozott, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárást szükséges lebonyolítani. 
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal 
kapcsolatban. 
 
Az alpolgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2022.(II. 17.) határozata 
Patvarc Község Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének  

elfogadásáról 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi 
közbeszerzési tervét az e határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el. 

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

Határidő: 2022. március 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester 
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10) Előterjesztés az óvodába történő beiratkozás időpontjának meghatározására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
Szandai Attila alpolgármester Az óvodaköteles korba lépő, tehát 2022. augusztus 31-ig a 3. 
életévüket betöltő gyermekek esetében a szülő kötelessége, hogy gyermekét óvodába írassa be. 
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal 
kapcsolatban. 
 
Az alpolgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
17/2022.(II. 17.) határozata 

a 2022/2023. nevelési évre szóló óvodába történő beiratkozás  
időpontjának meghatározásáról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b.) pontjában kapott hatáskörében eljárva, 
figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §-ában foglaltakra, a 
2022/2023. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás időpontját és eljárásrendjét a 
fenntartásában működő Balassagyarmati Központi Óvodában (székhely: 2660 
Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19.) a határozat mellékletét képező „Hirdetmény” 
tartalma szerint határozza meg.  
 

2. A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy biztosítsa Balassagyarmat, 
Ipolyszög és Patvarc települések közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező szülők (szülői felügyeletet gyakorlók) velük egy 
háztartásban élő gyermekei felvételét az egyes óvodai feladatellátási helyekre.  

 
Határidő: Folyamatosan 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

 
3. A Képviselő-testület utasítja a Központi Óvoda vezetőjét, hogy a beiratkozás 

lebonyolítása során legyen figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 4. számú mellékletében meghatározott óvodai átlag-csoportlétszámra, amely 20 
fő. E rendelkezést a gyermekek más óvodai csoportokba, illetve tagóvodába történő 
irányításával is meg kell tartani. 
 
Határidő: Folyamatosan 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 

 
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Központi Óvoda vezetőjét tájékoztassa a 

döntésről, valamint a határozatot a helyben szokásos módon tegye közzé és a 
rendelkezésre álló kommunikációs eszközökkel gondoskodjon az óvodai beiratkozás 
időpontjának, az eljárás folyamatának és feltételeinek nyilvánosságra hozataláról. 
 
Határidő: 2022. március 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
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Napirendi pontok után 
 
Szandai Attila alpolgármester: Szeretnék időpontot egyeztetni a képviselőkkel a gokartpálya 
további működése kapcsán tartandó lakossági fórummal kapcsolatban. 15 nappal előbb kell 
meghirdetnünk az időpontot. A javaslatom ennek megfelelően, hogy az időpont március 5-15 
között lenne. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Polgármester asszonnyal úgy beszéltük meg, hogy ez a lenne az éves 
közmeghallgatás témája. A közmeghallgatásnak az a szabálya, hogy 15 nappal előtte közzé kell 
tenni. Polgármester asszony azt kérte, hogy a meghallgatáson az a hatóság is vegyen részt, aki az 
eljárást folytatja az ügy kapcsán. Velük még nem tudtunk egyeztetni, ezért jobb lenne a március 
15-e körüli időpont.  
 
Ispán Ferenc: Ezzel kapcsolatosan jegyző asszonyhoz lenne egy kérdésem, hogy mik a 
lehetőségek arra, hogy konszenzus jöjjön létre. Én úgy gondolom és ez az én véleményem, hogy 
az elektromos gokartpálya kialakítása igencsak eltér a benzines gokartpályától, mind zaj és 
környezetvédelmi szempontból. Azt szeretném tisztán látni, hogy mik a lehetőségek, milyen 
lehetőségei vannak a település lakosainak a vállalkozóval szemben.    
 
dr. Varga Andrea jegyző: Több tényezőből tevődik össze ez az ügy. Van egy régi crosspálya, ami 
már nagyon régóta üzemel, illetve van az új gokartpálya, ami pályázatból valósult meg és van egy 
harmadik eleme az ügynek. A pálya üzemeltetője bővíteni szeretné ennek a pályának a kapacitását. 
Nem a pálya hosszában gondolkodik, hanem egy nagyobb komplexum jönne létre, ami a pálya 
használatát több funkcióval tudná ellátni. Emiatt több eljárás is folyamatban van. Van egy 
lakossági bejelentés, a zajhatások miatt, aminek a kivizsgálása már folyamatban van. Illetve van 
egy eljárás az új kiegészítő komplexum engedélyezése kapcsán. Mind a két eljárást Salgótarjánban 
végzik. Az új pálya kapcsán készült egy hatástanulmány, a hatóságnak lehetősége van kérni egy 
ennél sokkal részletesebb előzetes hatástanulmányt, ez hosszabb időt vesz igénybe, másrészt 
sokkal mélyebben vizsgálja meg a zajhatás lehetőségeit. Ha elkészül ez az új részletes 
hatástanulmány, ez alapján már van módja a hatóságnak, hogy előírjon bizonyos zajvédelmi 
intézkedéseket. Én úgy gondolom, hogy valamilyen közös megoldás kellene. A Helyi Építési 
Szabályzat alapján ezen a területen ilyen típusú tevékenységet lehet folytatni. Dr. Ispán Eszter 
által vezetett környezetvédelmi főosztály vizsgálja ezt az ügyet, ez az osztály dönti el, hogy milyen 
vizsgálatokra van szüksége ahhoz, hogy döntést hozzon az ügyben. Ez a kivizsgálás 
meghosszabbíthatja az engedélyezési eljárást is. Azt az információt kaptam, hogy ezen a héten fog 
kijönni a hatóság mind a két ügy kapcsán megtekinteni a helyszint. Az elhangzottak alapján 
kérném a testületet, hogy inkább a március második felében legyen a közmeghallgatás, így tudunk 
időpontot egyeztetni az illetékes hatósággal. Én attól tartok, hogy a hatósági eljárás 
szempontjából még annyira az elején tartunk az ügynek, hogy a közmeghallgatáson nem tud 
érdemben semmit válaszolni a lakosságnak illetve a település két táborra szakad, akik szeretnék a 
pályát és akik nem szeretnék a pályát és egy hatalmas vita alakul ki. Úgy gondolom, hogy 
valamennyire az megnyugtató lenne, ha a hatóság azt tudja mondani, hogy teljes mértékben 
kivizsgálta az ügyet a legapróbb részletekig és akkor nem lesz a településen zajhatás, ha az álltaluk 
meghatározott zajvédelmi technikát alkalmazzák. Én azt is megértem, hogy ez egy fontos kérdés 
és meg kell vitatni, csak amíg nincs olyan információnk, ami megnyugtatóan hat, addig várnunk 
kellene.  
 
Ispán Ferenc: Akkor tulajdonképpen szakértők kezében van az, hogy hogyan véleményeznek? 
 



13 

 

dr. Varga Andrea jegyző: Igen, Dr. Ispán Eszter által vezetett környezetvédelmi főosztály 
vizsgálja ezt az ügyet. 
 
Ispán Ferenc: Ki a felkérő a szakértői véleményre? 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Ezt hivatalból készíti el a hatóság, az engedélyezési eljáráshoz a bővítés 
kapcsán illetve a lakossági bejelentés alapján már folyamatban van a kivizsgálás a zajhatás miatt.  
 
Ispán Ferenc: Én egyetlen dolgot sérelmezek. Amikor ez az egész e-gokartpálya elindult, a pálya 
tulajdonosai szorosan összefüggő tevékenységet folytattak –értékesítés és szervizelés- nekem ne 
mondja senki, hogy nem fordult meg a fejükben már akkor, hogy ők ezt szeretnék csinálni, akkor 
miért nem csináltak benzines pályát?  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Ez egy turisztikai attrakciónak létesült, amit kifejezetten e-
gokartpályának hirdettek meg. Ezt a kérdést én is feltettem az üzemeltetőnek, ők azt mondták, 
hogy e-gokartpályára adták be a pályázatukat, de az nem kizáró ok a pályázat szempontjából, ha 
folyamatosan biztosítja az e-gokartot, hogy a fennmaradó szabadidőben ne lehetne más motoros 
illetve benzines gokarttal a pályát használni. A pályázat szempontjából egy lényeges dolog van, 
hogy azt a pályát neki öt évig e-gokartpályaként kell üzemeltetnie. Én nem láttam az erre 
vonatkozó beadott pályázatot. Ők azt állítják, hogy a jelenlegi állapot az egy szabályos állapot.  
 
Ispán Ferenc: Amit említett jegyző asszony, hogy öt évig e-gokartpályaként kell, hogy 
üzemeltesse a fenntartó. Ha letelik az öt év, akkor ő teljesen jogszerűen fogja benzines 
gokartpályának használni? 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Igen. Az, hogy ez az öt év mikor kezdődik el, azt nem tudjuk. Ez 
annak a függvénye, hogy mikor zárul le a projekt, mikor van a végleges elszámolása a pályázatnak. 
Mint már említettem, én csak azt szeretném elkerülni, hogy ezen a közmeghallgatáson egy 
hatalmas vita alakuljon ki. 
 
Ispán Ferenc: Azt biztos, hogy egyik fél sem szakértő. Én ismerem a patvarci embereket, hogy 
mi a véleményük. Nem biztos, hogy egyszerűen meg lehet majd őket győzni a másik igazáról. Ez 
egy ék lesz a lakosok között.  
 
Ispán Ferenc: A választás közeledtével, tálcán kínáljuk a lehetőséget a politikának. Egy dolog 
biztos, a kezdeti dolgokkal, sokkal jobban tisztában kellett volna lennünk, hogy mi lesz ennek a 
következtében. Új testületi tagokként nem voltunk annyira beavatva ezeknek az ügyeknek a 
mélyébe.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: A rendezési tervben benne volt minden, nem volt semmi eltitkolva.  
 
Ispán Ferenc: Lehet, hogy kellett volna kérnünk egy szakértői véleményt. Én úgy gondolom, 
hogy a közmeghallgatáson már egy letisztázott, közérthető tájékoztatást kell adni a lakosságnak. 
 
dr. Varga Andrea jegyző: Igen, ezt leghitelesebben a szakhatóság tudja megtenni.  
 
Forgács Ákos: Azt tapasztalom, hogy mindig ez van a településen, ha nincs történés az a baj, ha 
pedig valami létesül és megvalósul az probléma. Lehet, hogy a gokartpálya is csak egy 
folyamatnak a része, aminek lesznek olyan hozadékai, amiből a település életéhez pozitívan járul 
hozzá. Én sem vagyok szakértő, de úgy gondolom, hogy mind a három oldalról –hatóság, 
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vállalkozó, falu lakosai- egy olyan megvilágításban kellene látni ezt az egészet, hogy mindenkinek 
jó legyen. A faluban már nagyon régóta működött egy crosspálya, amit jegyző asszony is említett, 
akkor is zúgtak a motorok én beljebb lakom én is hallottam. Engem személy szerint nem zavar. 
Szerintem egy kicsit megint túl van reagálva ez az ügy.  
 
Ispán Ferenc: Olyan döntés nem lesz, ami mindenkinek megfelel.  
 
Forgács Ákos: Azt el tudom képzelni, hogy a vállalkozó tehet olyan zajvédelmi lépéseket, ami 
csökkenti a zajhatást.  
 
Ispán Ferenc: Igen, el kell mondani a véleményünket, mivel ez egy jelzés a vállalkozó felé, hogy 
tegyen valamit annak érdekében, hogy megszűnjön a zaj.  
  
Forgács Ákos: Én úgy gondolom, hogy a vállalkozónak nem az a szándéka, hogy összetűzésbe 
kerüljön a település lakosaival.  
 
Ispán Ferenc: Így legyen. 
 
Forgács Ákos: Szerintem lehetőségeihez mérten a vállalkozó meg fogja tenni a szükséges 
lépéseket, hogy rendeződjön ez az ügy, de ennek van egy komoly anyagi vonzata is, mint ahogy 
ezt jegyző asszony is említette. A közmeghallgatáson legyen ott mindenki, aki ehhez érdemben, 
hozzá tud szólni, akár szakmailag akár a település képviseletében. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz. 
 
Ispán Ferenc: Én személy szerint nem zárkózom el semmilyen fejlesztéssel szemben. Én csak a 
zajhatás ellen vagyok. Ha ezt megoldják, akkor semmi gond. 
 
Forgács Ákos: Fontos, hogy kompromisszum képesek legyünk. 
 
Szandai Attila alpolgármester: Kérem jegyző asszonyt, hogy egyeztessen időpontot a hatósággal 
és ennek függvényében véglegesítsük a dátumot.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: Rendben. 
 
 
Az alpolgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

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


