
PATVARCI HÍRMONDÓ 
3. szám 

2007.07.01-2007.09.30. 
 
Patvarc Község Polgármestereként 
köszöntöm az olvasót. A kiadvány 
célja a község lakosainak 
tájékoztatása a 2007. július 1 - 2007. 
szeptember 30. közötti időszakról.  

            Bernáth Kornélia 
polgármester 

 
2007.08.18. 
 
SPORTNAP 
 
A községben 2007. augusztus 18. 
napján került megrendezésre a IV. 
PATVARCI PATTANJ SPORTNAP az 
önkormányzat rendezésében. A 
sportnap keretében a délelőtti 
órákban a polgármesteri köszöntőt 
követően a Hollandiában első 
helyezést elért Palóc Farkasok 
tartottak élménybeszámolót, ezt 
követően a Nógrádgárdonyban 
működő Ipoly-völgyi Lovas Diák-
sportegyesület fiataljai tartottak 
lovasbemutatót. A nézők 
megismerkedhettek a díjugratással 
Szita Gabriella és Korill Krisztina 
díjugrató versenyzők jóvoltából. A 
bemutató után bárki lóra ülhetett a 
Szabadidőparkban felépített alkalmi 
karámban, melyre szűnni nem akaró 
érdeklődéssel jelentkeztek a 
rendezvényre kilátogató gyermekek. A 
délutáni órákban a nézők a szügyi 
kutyás klub előadását, továbbá íjász 
bemutatót láthattak. Fellépett a 
Vitalitás SE tánccsoportja, külön 

táncbemutatóval készült Vereczki 
Viktória és Major Nikoletta falubeli 
gyerekek. Több kategóriában 
futóverseny is megrendezésre került, 
ahol az önkormányzat, továbbá több 
helyi vállalkozó és a Gyermekeink 
Egészséges Fogaiért Alapítvány 
(Budapest) felajánlása által értékes 
ajándékok és oklevelek kerültek 
kiosztásra. A rendezvényt közös 
nyársalás zárta este 10 óra körül.  
 
Ezúton szeretném megköszönni 
mindazok segítségét, akik részt vettek 
a sportnap sikeres lebonyolításában.  
 
 
 
Külön köszönet:  
- SZIKORA JÓZSI bácsinak, 
aki önfeláldozó munkájával 
helyreállította a 
szabadidőparkban található 
játékvárat, illetve asztalokat 
és padokat készített. 
 
 
 
2007.09.24. 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete soron következő 
ülését ezen a napon tartotta.  
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A Képviselő-testület az alábbi 
napirendeket tárgyalta: 
 
 
- Tájékoztató az önkormányzat 
2007. évi költségvetésének I. 
félévi végrehajtásáról  
 
 
(terjedelmére való tekintettel 
megtekinthető az önkormányzatnál) 
 
 
- Előterjesztés az önkormányzat 
által Balassagyarmat, Ipolyszög 
és Patvarc Óvodai Nevelési 
Intézményi Társulást működtető 
Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának Óvodai 
nevelési feladatok ellátására 
2007.08.01-től szükséges 
támogatás átadása 
 
 
Patvarc Község Önkormányzata 
költségvetésében Óvodai nevelés, 
közétkeztetés feladatokon 
megtervezett és 2007.08.01. után 
fennmaradó 1.797 eFt előirányzat 
maradványát 2007.10.01-től 
2007.12.31-ig 3 részletben átadja a 
Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc 
Óvodai Nevelési Intézményi Társulást 
működtető Balassagyarmat Város 
Önkormányzatának.  
 
 
- Előterjesztés az önkormányzat 
2007. évi költségvetéséről szóló 
1/2007.(II.13) rendelet 
módosításáról  
 
 
Jelen módosítás célja elsősorban a 
központilag biztosított előirányzatok 
beépítése az önkormányzat 2007. évi 
költségvetésébe. A működési hiány a 
3.620 eFt eredeti előirányzathoz 
képest 1.046 eFt összeggel csökkent. Az 
év hátralévő részében bekövetkező 
változások és konkrét adatok 

birtokában további módosítás válhat 
szükségessé. 
 
 
(terjedelmére való tekintettel 
megtekinthető az önkormányzatnál) 
 
 
- Előterjesztés a települési szilárd 
hulladék gyűjtésére és 
szállítására szervezett 
közszolgáltatás díjának 2008. 
évre vonatkozó kalkulációjáról 
 
 
A települési hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj megállapításának 
részletes szabályairól a 
242/2000.(XII.23) Korm. rendelet 
rendelkezik. A települési szilárd 
hulladék gyűjtését és szállítását a 
Balassagyarmati Városüzemeltetési 
Kft. végzi. A Kft. által átadott 2008. 
évi kalkulációt az alábbiak szerint 
fogadta el az önkormányzat: 2008. 
január 1. napjától 2008. december 31. 
napjáig az egységnyi díjtétel 1,50 
Ft/liter + Áfa. A közszolgáltatás 
legmagasabb hatósági díja a 
gyűjtőedényzet térfogatának és az 
egységnyi díjnak a szorzata (egyszeri 
ürítési díj).     
 
 

TÁJÉKOZTATOM A 
LAKOSSÁGOT, HOGY 
2007. OKTÓBER 1. 
NAPJÁTÓL A 
KÖZSÉGBEN A 
KÉTHETI 
SZEMÉTSZÁLLÍTÁST 
HETI SZÁLLÍTÁSI REND 
VÁLTJA FEL KEDDI 
NAPOKON EBBEN AZ 
ÉVBEN VÁLTOZATLAN 
ÁRON ÉS EDÉNYZETEK 
MELLETT. 
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- Előterjesztés a települési szilárd 
hulladék gyűjtésére és 
szállítására szervezett 
közszolgáltatási szerződés, 
valamint a települési 
szilárdhulladék-gazdálkodással 
összefüggő önkormányzati 
feladatokról, különösen a 
települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 
4/2003.(II.17) rendelet 
módosítására 
 
 
A rendelet módosításának főbb 
pontjai: 
 
 
- 2008. január 1. napjától az egy 
és két személyes háztartások 
igénybe vehetnek 50 literes 
edényzetet. A jogosultság 
megállapítása a Polgármesteri 
Hivatal Hatósági Osztályának 
Okmányirodája által kiállított 
igazolása alapján történik. Ennek 
beszerzését követően lehet megkötni a 
közszolgáltatási szerződést az 50 
literes edényzetre a Városüzemeltetési 
Kft-nél. 
 
 
- 2008. január 1. napjától a 
rendszeres gyűjtésre rendelkezésre 
bocsátott gyűjtőedényeken kívül 
bevezetésre kerül a köztisztasági 
zsák, melyet abban az esetben lehet 
majd igénybe venni, ha kevésnek 
bizonyul a hulladékgyűjtő edényzet.  
 
 
A 2008. január 1. napjától 
2008. december 31. 
napjáig alkalmazandó 
szemétszállítási díjak a 
következők: 
 
 

 
50 literes edényzet 75.-Ft+Áfa/ürítés 
 
80 literes edényzet 120.-Ft+Áfa/ürítés   
 
120 literes edényzet 180.-Ft+Áfa/ürítés 
 
240 literes edényzet 360.-Ft+Áfa/ürítés 
 
770 literes edényzet 1155.-Ft+Áfa/ürítés  
 
1100 literes edényzet  1650.-
Ft+Áfa/ürítés 
 
köztisztasági zsák  400.-Ft+Áfa 
 
  
- Előterjesztés a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások 
térítési díjának megállapításáról 
szóló 3/2000.(II.17) rendelet 
módosítására 
 
 
A módosítás a házi segítségnyújtás 
gondozói díját határozza meg: 321. -
Ft/óra díjban. 
  
 
- Előterjesztés a szociális 
ellátásokról és gyermekvédelmi 
támogatásokról szóló 
5/2002.(VI.4) rendelet 
módosítására 
 
 
Patvarc Község Önkormányzata a 
39/2007.(VI.27) határozatával 
csatlakozott a Balassagyarmat, 
Ipolyszög és Patvarc Étkeztetés – Házi 
segítségnyújtás Társuláshoz, melynek 
alapján az étkeztetés és a házi 
segítségnyújtás feladatát a Városi 
Idősek Otthonához integrált Városi 
Idősek Klubja végzi. Ennek alapján 
szükséges a szociális rendelet 
módosítása. 
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 - Előterjesztés a mozgókönyvtári 
feladatellátáshoz való 
csatlakozás támogatására 
 
 
Balassagyarmati Kistérség Többcélú 
Társulása támogatást igényelhet a 
mozgókönyvtári feladatainak 
ellátásához. A támogatás 
megállapítása során kizárólag a 
nyilvános könyvtárral nem 
rendelkező, könyvtári szolgáltató hely 
kialakítását biztosító települési 
önkormányzatok számát lehet 
figyelembe venni. A nyilvános 
könyvtárral nem rendelkező települési 
önkormányzatok a nyilvános 
könyvtártól megrendelik a könyvtári 
szolgáltatást. A Madách Imre Városi 
Könyvtár vállalja a mozgókönyvtári 
feladatok ellátását, hiszen jelenleg is 
vannak olyan települések, amelyek 
külön megállapodás keretében a 
könyvtárral állnak szerződésben. 
 
 
Patvarc Község Önkormányzata 
kinyilvánította szándékát arra 
vonatkozóan, hogy csatlakozni kíván a 
Balassagyarmati Kistérség Többcélú 
Társulása megszervezésében induló 
mozgókönyvtári szolgáltatás 
bevezetését célzó programhoz. 
 
 
- Előterjesztés a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj 
pályázat 2008. évi fordulójának 
kiírására 
 
 
Patvarc Község Önkormányzata 
csatlakozik a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve 
a felsőoktatási tanulmányaikat a 
2008/2009. tanévben megkezdeni 
kívánó fiatalok támogatására kiírt 
2008. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj pályázathoz. A pályázat 

benyújtásának határideje: 2007. 
október 31. 
 
 
 - Előterjesztés a LEADER 
programhoz való csatlakozásra 
 
 
Patvarc Község Önkormányzata 
kifejezi azon szándékát, hogy az Ipoly-
vidék összehangolt fejlesztése 
érdekében csatlakozni kíván a 
LEADER Akciócsoporthoz. 
 
 
 
2007.09.27. 
 
 
TÁJHÁZ FELÚJÍTÁSA: 
 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy ezen 
a napon megkezdtük a Gyarmati utca 
46. szám alatt található „TÁJHÁZ” 
felújítását, melyre 3,5 mFt-ot nyert az 
önkormányzat az Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Tanácstól. A kivitelezést a Szondy 
György Szakközépiskola és Szakiskola 
végzi, mely várhatóan november 
közepén készül el. Az önkormányzat a 
beruházáshoz 1,5 mFt önerőt biztosít a 
2007. évi költségvetésében. 
 
 
2007.09.29. 
 
SZÜRETI MULATSÁG 
 
A községben 2007. szeptember 29. 
napján szüreti felvonulás és bál került 
megrendezésre a Platánsor 
Hagyományőrző Csoport, az 
önkormányzat és a cigány kisebbségi 
önkormányzat rendezésében. A 
rendezvény 14 órakor népviseletes 
felvonulással indult, melyet az 
óvodások, a patvarci Platánsor 
hagyományőrző csoport és az ilínyi 
hagyományőrzők követtek 
műsorukkal. A rendezvény keretében 
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keltkalács-sütő és borverseny került 
megszervezésre. A napot szüreti bál 
zárta. 
 
 
A keltkalács-sütő versenyre 
benevezett résztvevők közül az 
alábbi személyek bizonyultak a 
legjobbaknak: 
 
I. helyezett: Bárány Jánosné 
II. helyezett: Rektorik Józsefné 
III. helyezett: Sági Istvánné 
Közönségdíjas: Valent Jánosné 
 
A borversenyre benevezett 
résztvevők közül az alábbi 
személyek bizonyultak a 
legjobbaknak: 
 
I. helyezett: Fábián László 
II. helyezett: Hugyecz Kornél 
III. helyezett: Honti Balázs 
Közönségdíjas: Keresztes László 
 
A szüreti mulatság megrendezése 
az alábbi személyek segítsége 
nélkül nem jöhetett volna létre, 
ezúton köszönet nekik: 
 
Barna Attila 
Cservenák Mihály 
Dudás Vilmos 
Forgács Ákos 
Ipoly-völgyi Lovas DSE 
Klibán Henrik 
Koczúr András 
Lazsán János 
Leszenyiczki Attila 
Határőrség, Rendőrség, Tűzoltóság 
Sági István 
Polgárőrség 

       
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  KIADVÁNY  FELELŐS 
KIADÓJA: 

Bernáth Kornélia polgármester 
A kiadvány megjelenik: negyed 

évente, ingatlanonként egy 
példányban, térítésmentesen! 

2007. 09. 30. 
 
 
 
 
 
 

E L É R H E T Ő S É G E K: 
 



 6

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA: 
címe: 2668 Patvarc, Gyarmati utca 48. 
Telefon/ Telefax: 35/ 302-314 
e-mail: patvarc@citromail.hu 
 
BERNÁTH KORNÉLIA polgármester 06-20-569-5508 
       06-20-489-4420 35/302-003 
VERECZKI ISTVÁNNÉ alpolgármester 06-20-561-5178 35/302-057 
BENKÓ TAMÁS képviselő   06-30-502-4871 35/302-037 
DANCS GYŐZŐ képviselő   06-30-417-4990 35/302-014 
FALUDI NORBERT képviselő  06-20-942-6481 35/302-093 
FORGÁCS ÁKOS képviselő   06-20-379-6377  
ORGOVÁNYI JÁNOSNÉ képviselő  06-70-331-7958     35/302-041 
VALENT JÁNOS képviselő    06-30-527-4024 35/302-054 
TATÁR-KIS SÁNDORNÉ DR. jegyző 06-30-951-0249 35/505-925 
OKMÁNYIRODA     35/505-954 
GÉPJÁRMŰ ÜGYINTÉZÉS   35/505-951 
ANYAKÖNYV, HAGYATÉK   35/505-941 
HUMÁNSZOLGÁLTATÁS   35/505-962 
PÉNZÜGY      35/505-914 
ADÓCSOPORT     35/505-917 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS   35/505-974 
BERUHÁZÁS     35/505-975 
KISTÉRSÉG     35/505-973 
GYÁMHIVATAL     35/505-934 
 
GYERMEKJÓLÉTI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁS: 
Slezák Mónika családgondozó elérhetősége: 06-20-777-9721 
Ügyfélfogadási ideje: páros héten csütörtökön 13-14 óráig 
                  páratlan héten csütörtökön 9-10 óráig 
 
ORVOSI RENDELÉS:       35/302-313 
HÁZIORVOSI RENDELÉS: KEDDEN 8-11 óráig PÉNTEKEN 8-9 óráig 
GYERMEKORVOSI RENDELÉS: KÉTHETENTE SZERDAI NAPOKON 12 
ÓRÁTÓL 
 
ÓVODA: 
címe: 2668 Patvarc, Gyarmati utca 32. 
Telefon: 35/302-102  
Óvodavezető: Vargáné Képesi Mária, elérhetősége: 06-70-310-7479  
                            35/302-113  
 
FALUGAZDÁSZ 
Szandai István, elérhetősége: 06-30-935-6725, illetve Falugazdász Iroda Bgyarmat: 
300-982 
Ügyfélfogadási ideje: MINDEN HÉTEN PÉNTEKEN 8 ÓRÁTÓL 
 
 


