
PATVARCI HÍRMONDÓ 
I. évfolyam 4. szám 

2007.10.01-2007.12.31. 
 
 
Patvarc Község Polgármestereként 
köszöntöm az olvasót. A kiadvány célja 
a község lakosainak tájékoztatása a 
2007. október 1 - 2007. december 31. 
közötti időszakról.  

            Bernáth Kornélia 
polgármester 

 
2007.11.26. 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete soron következő 
ülését ezen a napon tartotta.  
 
A Képviselő-testület az alábbi 
napirendeket tárgyalta: 
 
 
- Előterjesztés Patvarc Község 
Önkormányzata 2007. évi költ-
ségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítésére 
 
(terjedelmére való tekintettel 
megtekinthető az önkormányzatnál) 
 
 
- Előterjesztés Patvarc Község 
Önkormányzata 2008. évi költ-
ségvetési koncepciójára 
 
 
A Képviselő-testület a 2008. évi 
költségvetésének készítése során az 
alábbi szempontokat határozza meg: 
 

- biztosítani kell az önkormányzat 
fizetőképességének megőrzését.  
- a hatékony és gazdaságos 
feladatellátását. 
- a dologi kiadások tervezésénél az 
infláció mértékét figyelembe kell venni. 
- előtérbe kell helyezni az 
önkormányzati feladatok ellátásának 
minden területén az ésszerű 
takarékossági szempontokat, melyek 
segítségével a likviditási nehézségek 
megoldhatóvá válnak… 
 
 
- Előterjesztés az önkormányzat 
2007. évi költségvetéséről szóló 
1/2007.(II.13) rendelet módosí-
tására  
 
 
Jelen módosítás tartalmazza az év 
közben realizált bevételi többleteket, 
illetve, ha azok közvetlenül 
feladatokhoz kapcsolódnak a kiadási 
vonzatát is.  
 
(terjedelmére való tekintettel 
megtekinthető az önkormányzatnál) 
 
 
- Előterjesztés a talajterhelési 
díjra vonatkozó eljárási 
szabályokról szóló 16/2004. 
(XII.21) rendelet módosítására 
 
 
A rendelet értelmező rendelkezése a 
folyékony hulladék elszállítására 
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feljogosított szervezet meghatá-
rozásánál visszahivatkozik a települési 
folyékony hulladék gyűjtésére és 
szállítására szervezett kötelező 
közszolgáltatásról szóló rendeletre és 
nevesíti azt. A módosítás arra irányul, 
hogy a mindenkori hatályos rendeletre 
hivatkozik vissza és nem kerül külön 
nevesítésre a tevékenységet végző 
szervezet sem.  
 
 
- Előterjesztés az önkormányzat 
szervezeti és működési szabály-
zatáról szóló rendelet módo-
sítására  
 
 
(terjedelmére való tekintettel 
megtekinthető az önkormányzatnál) 
  
 
- Beszámoló a fogászati 
alapellátás intézményi társulás 
Előterjesztés a személyes 2006-
2007. évi működéséről 
 
 
A társulást 2007. december 31-ig öt 
település alkotta: Balassagyarmat, 
Patvarc, Patak, Dejtár és Hugyag. 
Patak község azonban kiválási 
szándékát jelentette be és 2008. 
január 1. napjával nem tagja a 
társulásnak. 
  
 
- Előterjesztés Patvarc Község 
Önkormányzata 2006-2010. évek-
re szóló stratégiai ellenőrzési 
tervének módosítására és a 2008. 
évi belső ellenőrzési tervének 
elfogadására 
 
 
A módosítást az önkormányzat 
célkitűzéseinek változása, az 
ellenőrzéssel lefedett területek 
növelése tette indokolttá.  

 
A belső ellenőrzési terv a 
kockázatelemzésen alapul és a soron 
kívüli ellenőrzések időszükségletének 
figyelembe vételével került össze-
állításra a központi rendelet elő-
írásainak megfelelően. 
  
 - Előterjesztés Patvarc község 
belterületi útjainak 2007-2008. évi 
téli síkosság mentesítéséről 
szóló vállalkozási szerződés 
megkötésére 
 
 
Az előző években a község 
közútjainak téli síkosság mentesítését 
vállalkozási szerződés alapján Fabók 
György helyi lakos végezte.  
 
2007. évben az önkormányzat 
kedvezőbb ajánlatot nem kapott, ezért 
a 2007-2008. évi téli síkosság 
mentesítést Fabók György végzi 
vállalkozási szerződés alapján. 
 
 
- Előterjesztés a Patvarc 09/2 
hrsz-ú ingatlanból 1440 m2 
haszonbérbe adására 
 
 
Patvarc Község Önkormányzata 2008. 
december 31-ig haszonbérbe adja a 
fent megjelölt ingatlant Hering István 
Mikes Kelemen 33. szám alatti 
lakosnak.  
 
 
2007.12.05. 
 
 
MIKULÁS ÜNNEPSÉG: 
 
Ezen a délutánon vártuk a mikulást a 
tornateremben, ahol szép számban 
megjelentek a 12 éven aluli 
gyermekek. 
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2007.12.09. 
 
 
IDŐSEK NAPJA: 
 
 
Ezen a napon került sor a 65 éven 
felüliek köszöntésére. 
 
 
2007.12.12. 
 
 
TÁJHÁZ ÁTADÁSA: 
 
 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy ezen 
a napon átadásra került a Gyarmati 
utca 46. szám alatt található 
„TÁJHÁZ”,  melyre 3,5 mFt-ot nyert az 
önkormányzat az Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Tanácstól. A kivitelezést a Szondy 
György Szakközépiskola és Szakiskola 
végezte. Az önkormányzat a 
beruházáshoz 1,5 mFt önerőt 
biztosított a 2007. évi költség-
vetésében. 
 
 
2007.12.16. 
 
 
FALUKARÁCSONY: 
 
Ezen a napon tartottuk karácsonyváró 
ünnepségünket. 
 
 
 
 
 
2007.12.17. 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete soron következő 
ülését ezen a napon tartotta.  

 
A Képviselő-testület az alábbi 
napirendeket tárgyalta: 
 
 
- Előterjesztés Patvarc Község 
Önkormányzata 2008. évi 
átmeneti gazdálkodására 
 
A 2008. évi költségvetési rendelet 
elfogadásáig tartó átmeneti időszak 
főbb pénzügyi folyamatait, a 
gazdálkodás prioritásait célszerű 
rendelettel szabályozni. Ugyancsak 
fontos meghatározni a polgár-
mesternek adható felhatalmazásokat 
és jogköröket is. Ha a képviselő-
testület nem alkot az átmeneti 
gazdálkodásról rendeletet, akkor a 
polgármester jogosult a helyi 
önkormányzat költségvetését megillető 
bevételeknek a hatályos jogszabályok 
szerinti beszedésére és az előző évi 
kiadási előirányzatokon belül a 
kiadások időarányos teljesítésére. A 
rendelet felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a helyi önkormányzat 
bevételeit folytatólagosan beszedje és 
kiadásait teljesítse. 
 
 
- Előterjesztés az önkormányzat 
2007. évi költségvetéséről szóló 
1/2007.(II.13) rendelet módosí-
tására  
 
 
Jelen módosítás tartalmazza az év 
közben realizált bevételi többleteket, 
illetve, ha azok közvetlenül 
feladatokhoz kapcsolódnak a kiadási 
vonzatát is. Jelen módosítás a 
működési hiányt nem módosítja. 
(terjedelmére való tekintettel 
megtekinthető az önkormányzatnál) 

       
 
- Előterjesztés az önkormányzati 
tulajdonú vízi közműből 
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szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a 
közüzemi csatornamű haszná-
latáért fizetendő legmagasabb 
hatósági díjak megállapításáról 
és a díjalkalmazás feltételeiről 
szóló rendelet módosítására 
 
 
A Szolgáltató által alkalmazható 
legmagasabb díjtételek 2008. január 1. 
napjától: 
 
 

- IVÓVÍZ: 367 Ft/m3 + Áfa 
- CSATORNADÍJ: 261 Ft/m3+Áfa 

 
 
- Előterjesztés Patvarc Község 
Önkormányzata szociális ellátá-
sokról és gyermekvédelmi 
támogatásokról szóló rendelete 
módosítására 
 
 
- 2008. január 1. napjától az 
egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság megállapítása a 
polgármester hatásköréből jegyzői 
hatáskörbe kerül. 
- A vállalkozási tevékenységből 
származó jövedelmet pontos vizsgálat 
alá kell vetni. 
- Időskorúak járadékára, rendszeres 
szociális segélyre és ápolási díjra való 
jogosultságot kétévente felül kell 
vizsgálni. 
- A felsőfokú oktatási intézményben 
tanulmányokat folytatók szociális 
támogatása évente két 
szemeszterenkét egy-egy alkalommal 
adható. A kérelmek benyújtásának 
határidejét célszerű a szemeszterek 
kezdetéhez közeli – március és 
október végi – időponthoz kötni.   
 
 
- Előterjesztés az állattartásról 
szóló rendelet módosítására 
 

 
Egyes esetekben lehetőség biztosítása 
a nagyobb létszámban való 
állattartásra. Ehhez azonban külön 
engedély beszerzésére van szükség, 
amely az illetékes szakhatóságok 
szakvéleményén alapul. A külön 
engedély kiadására a képviselő-
testület a polgármestert ruházza fel. 
Amennyiben a polgármester kiadja az 
engedélyt - figyelemmel többek között 
közegészségügyi és állategészségügyi 
szempontokra – a kiadott engedélyben 
meghatározott számú állat tartható. 
 
Szükséges rendezni továbbá a 
legeltetési tevékenységhez kapcsolódó 
magatartási szabályok meghatározását 
belterületen vagy a szomszédsági 
érdekekre tekintettel az állattartó 
épületek telken történő elhelyezésének 
paramétereit. 
 
(terjedelmére való tekintettel 
megtekinthető az önkormányzatnál) 
 
 
- Előterjesztés a „Balassa-
gyarmat – Patvarc - Ipolyszög 
Családsegítő és Gyermekjóléti 
Társulás” társulási megállapo-
dásának módosítására 
 
 
A társulási megállapodás az alábbi 
ponttal egészül ki: 
 
„A társulás ellenőrzését a 
Balassagyarmati Kistérség Többcélú 
Társulásának Belső Ellenőrzési 
Csoportja látja el”. 
 
- Előterjesztés a „Balassa-
gyarmat-Patvarc-Ipolyszög Étkez-
tetés–Házi Segítségnyújtás Tár-
sulás” társulási megállapo-
dásának módosítására 
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A társulási megállapodás az alábbi 
ponttal egészül ki: 
 
 
„A társulás ellenőrzését a 
Balassagyarmati Kistérség Többcélú 
Társulásának Belső Ellenőrzési 
Csoportja látja el”. 
                  
 
- Előterjesztés a mozgókönyvtári 
feladatellátás megállapodásának 
jóváhagyására 
 
 
A települési könyvtári ellátás 
biztosítása a helyi önkormányzatok 
kötelező feladata. Ezt a feladatát … 
önkormányzatok közötti társulásban 
nyilvános könyvtár fenntartásával, 
vagy nyilvános könyvtár 
szolgáltatásának megrendelésével 
teljesítheti…  
A Balassagyarmati Kistérség Többcélú 
Társulása jelezte azon szándékát, 
hogy részt kíván venni a kistérség 
mozgókönyvtári feladatainak 
ellátásában. A mozgókönyvtár 
működtetésével együtt járó feladatokat 
Patvarc község tekintetében Társulás 
a Madách Imre Városi Könyvtárral, 
mint szakmai szolgáltatóval 
együttműködve látná el.  
 
 
 
MINDEN PATVARCI LAKOSNAK 
SIKEREKBEN ÉS EREDMÉNYEK-
BEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ 
ÉVET KÍVÁNOK! 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  KIADVÁNY  FELELŐS 
KIADÓJA: 

Bernáth Kornélia polgármester 
A kiadvány megjelenik: negyed 

évente, ingatlanonként egy 
példányban, térítésmentesen! 

2007. 12. 31. 

 
E L É R H E T Ő S É G E K: 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA: 
címe: 2668 Patvarc, Gyarmati utca 48. 
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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 
 
TAGÓVODA: 
címe: 2668 Patvarc, Gyarmati utca 32. 
Telefon: 35/302-102  
Tagóvodavezető: Vargáné Képesi Mária, elérhetősége: 06-20-772-4103  
                           35/302-113  
 
FALUGAZDÁSZ 
Szandai István, elérhetősége: 06-30-935-6725, illetve Falugazdász Iroda Bgyarmat: 
300-982 
Ügyfélfogadási ideje: MINDEN HÉTEN PÉNTEKEN 8 ÓRÁTÓL 
 
 


