
PATVARCI HÍRMONDÓ 
II. évfolyam 1. szám 

2008.01.01-2008.03.31. 
 
Patvarc Község Polgármestereként 
köszöntöm az olvasót. A kiadvány célja 
a község lakosainak tájékoztatása a 
2008. január 1 - 2008. március 31. 
közötti időszakról.  

            Bernáth Kornélia 
polgármester 

 
2008.02.13. 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2008. évben első 
alkalommal rendkívüli testületi ülés 
keretében az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalta: 
 
 
- Előterjesztés Önkormányzati 
Társulást terhelő tagi kölcsön 
visszafizetéséhez kapcsolódó 
kezességvállalásra 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az államház-
tartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 100. § (2) bekezdése alapján a 
tagönkormányzatra eső hitelrész te-
kintetében 250 ezer forint erejéig 
kezességet vállal. 
 
 
- Előterjesztés a ravatalozó 
felújítására vonatkozó tervezési 
szerződés megkötésére 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal 

elfogadja a ravatalozó felújítására 
vonatkozó, Csordás István egyéni 
vállalkozóval megkötésre kerülő 
tervezési szerződést. 
 
 
- Előterjesztés a Babits, Kis és 
Tölgyfa utca útfelújításra 
vonatkozó tervezési szerződés 
megkötésére  
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal 
elfogadja a Babits, Kis és Tölgyfa utca 
útfelújítására vonatkozó, SALGÓTERV 
Mérnöki és Környezetvédelmi Bt-vel 
megkötésre kerülő tervezési 
szerződést. 
 
 
2008.02.25. 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete soron következő 
testületi ülését ezen a napon tartotta.  
 
A Képviselő-testület az alábbi 
napirendeket tárgyalta: 
 
 
- Előterjesztés Bernáth Kornélia 
polgármester illetményének és 
költségátalányának megállapítá-
sára  
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Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a polgármesteri 
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről 
és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 
törvény 3. § (2) és (4) bekezdésében 
foglaltak alapján 2008. január 1-jétől 
Bernáth Kornélia polgármester 
illetményét bruttó 270.600.- Ft-ban, 
nyelvvizsgapótlékát 5.800.- Ft-ban, 
költségtérítését 82.900.- Ft-ban 
állapítja meg. 
 
- Előterjesztés a Balassagyarmat-
Ipolyszög-Patvarc-Hugyag Köz-
oktatási Intézményi Társulás által 
fenntartott intézmények 2007. évi 
költségvetésének módosítására 
 
Jelen módosítás a 2007. évi 
beszámoló-zárszámadás alapja lesz. A 
központosított támogatások illetve a 
többcélú kistérségi társulástól kapott 
támogatások kerülnek beépítésre. 

       
- Előterjesztés a Balassagyarmat-
Ipolyszög-Patvarc Óvodai Neve-
lési Intézményi Társulás által 
fenntartott intézmények 2007. évi 
költségvetésének módosítására 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal 
egyetért a Társulás által közösen 
fenntartott intézmények 2007. évi 
költségvetésének módosításával. 
 
(a határozat melléklete megtekinthető 
az önkormányzatnál) 
 
- Előterjesztés Patvarc Község 
Önkormányzata 2007. évi 
költségvetéséről szóló 
1/2007.(II.13) rendelet módo-
sításáról 
 
(terjedelmére való tekintettel 
megtekinthető az önkormányzatnál)                  

 
 
-Előterjesztés a Balassagyarmat-
Ipolyszög-Patvarc-Hugyag Köz-
oktatási Intézményi Társulás által 
fenntartott intézmény 2008. évi 
költségvetéséről 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal 
egyetért a Társulás által közösen 
fenntartott Kiss Árpád Általános Iskola 
2008. évi költségvetésével. 
 
(a határozat melléklete megtekinthető 
az önkormányzatnál) 
 
- Előterjesztés a Balassagyarmat-
Ipolyszög-Patvarc Óvodai Neve-
lési Intézményi Társulás által 
fenntartott intézmény 2008. évi 
költségvetésével való 
egyetértésre 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért a Központi 
Óvoda 2008. évi költségvetésével. 
 
- Előterjesztés Patvarc Község 
Önkormányzata 2008. évi 
költségvetésére 
 
Az önkormányzat 2008. évi bevételi 
főösszegét: 55.710 ezer forintban 
2008. évi kiadási főösszegét: 57.087 
ezer forintban 
Működési hiányát:1.377 ezer forintban, 
fejlesztési hiányát 0 forintban határozta 
meg. 
 
Emellett a költségvetésről szóló 
rendelet 11. § (2) bekezdése alapján 
az önkormányzat számlavezető 
pénzintézeténél 15 millió forint került 
lekötésre. 
(a költségvetési rendelet terjedelmére 
való tekintettel megtekinthető az 
önkormányzatnál) 
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- Előterjesztés a Balassagyarmat 
Város Közoktatási Esély-
egyenlőségi Tervének elfoga-
dására 

 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta Balassa-
gyarmat Város Közoktatási Esély-
egyenlőségi Tervét. 
 
- Előterjesztés a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások 
térítési díjának megállapításáról 
szóló 3/2000.(II.17) rendelet 
hatályon kívül helyezésére 
 
Az önkormányzat a fenti rendeletet 
hatályon kívül helyezte. 
 
 
- Előterjesztés a Balassagyarmat-
Patvarc-Ipolyszög-Hugyag Köz-
oktatási Intézményi Társulás 
keretében együttműködési meg-
állapodás megkötésére 
 
Az önkormányzat hozzájárulását adja 
a Társulásnak, hogy Balassagyarmat 
Város Önkormányzata az É.M.O.P 
4.3.1 pályázati kiírás keretében 
pályázatot nyújtson be.  
 
 
- Előterjesztés a Balassagyarmat-
Patvarc-Ipolyszög Óvodai Ne-
velési Intézményi Társulás 
keretében együttműködési meg-
állapodás megkötésére 
 
Az önkormányzat hozzájárulását adja 
a Társulásnak, hogy Balassagyarmat 
Város Önkormányzata az É.M.O.P 
4.3.1 pályázati kiírás keretében 
pályázatot nyújtson be. 

- Előterjesztés a közterületek 
rendeltetésétől eltérő haszná-
latának szabályairól szóló 
6/1997.(V.30) rendelet módo-
sítására 
 
A napirend levételre került és a 
következő soron következő ülésen 
kerül megtárgyalásra. 
 
- Előterjesztés a Patvarc Község 
Önkormányzatának Patvarc 
Község Cigány Kisebbségi 
Önkormányzatával kötött 
együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára 
 
Jogszabály változás miatt van szükség 
a megállapodás felülvizsgálatára, 
melyet a határozat mellékletét képező 
tartalommal az önkormányzat el-
fogadott. 
 
(az együttműködési megállapodás 
terjedelmére való tekintettel 
megtekinthető az önkormányzatnál) 
 
- Előterjesztés az őrhalmi, 0131/1. 
hrsz. alatti állati hulladékgyűjtő 
megszüntetésére és rekultiváció-
jára 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az önkormányzat tulajdonát képező, 
Őrhalom 0131/1. hrsz-ú, dögtér 
megnevezésű területen lévő dögkút 
megszüntetésével kapcsolatos hozzá-
járuló nyilatkozatra vonatkozó 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
 
- Előterjesztés a KEOP térségi 
szintű rekultivációs pályázatához 
szükséges települési önrész 
biztosítására 
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Patvarc Község Önkormányzata 
vállalja, hogy a KEOP ”Települési 
szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi 
szintű rekultivációs program 
elvégzése” című pályázat keretében a 
településre lakosságszám arányosan 
eső önrészét – várhatóan 54-72.- 
Ft/fő/költségvetési év -2009 és 2010 
évek költségvetéséből biztosítja. 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ AZ 
ÁLLATTARTÁSI 

SZABÁLYOKRÓL! 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 11/2005. (XI.29.) 
rendeletével szabályozta a helyi 
állattartást. A rendelet alapján Patvarc 
közigazgatási területén az 
állattartáshoz olyan állattartó épületet, 
telepet, karámot, stb. kell létesíteni, 
továbbá olyan állattenyésztési, 
állattartási technológiát kell alkalmazni, 
amely lehetővé teszi az állatok 
fertőzésmentes, egészséges kör-
nyezetben való tartását.  
 
Állatot legeltetni csak felügyelet mellett 
lehet, az állatok közterületeken való 
áthajtását állandó felügyelet mellett 
úgy kell megszervezni, hogy az a 
közlekedést, forgalombiztonságot se 
veszélyeztesse, valamint a 
köztisztaságot se sértse. Az állatot a 
legelőre és onnan visszahajtáskor az 
utcán és közterületen hagyni, ott 
legeltetni tilos. Az állattartó köteles 
haladéktalanul eltávolítani az állatok 
által okozott esetleges szennyeződést. 
Külön engedély nélkül, ingatlanonként 
a haszonállatok közül sertésből 10 
egyed, a többi haszonállatból (ló, 
szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, 
juh, kecske) összesen 4 egyed, 
baromfifélékből és galambból 
összesen 150 egyed tartható. 
 
Az ebtartásra vonatkozó szabályok: 
Belterületen zárt udvaron, vagy 

épületben, külterületen 1500 m2-t 
meghaladó bekerített ingatlanokon 4 
eb valamint ezek szaporulata 3 
hónapos koráig tartható. Több 
háztartású ingatlan közös udvarában 
eb csak az összes lakó írásos 
hozzájárulásával, ennek hiányában 
csak a lakásban tartható. Bekerített 
ingatlanon eb szabadon tartható, 
azonban a kerítést úgy kell kialakítani, 
hogy az eb közterületre való kijutását, 
szomszédos ingatlanokra történő 
bejutását valamint a kerítés résein 
történő kiharapását megakadályozza. 
Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon 
tartani tilos. Amennyiben a kertben 
kennel nem létesíthető, a mozgástér 
biztosítása érdekében minimum 4 m 
huzalhoz csatlakozó legalább 2 
méteres lánccal lehet az ebet kikötni. A 
bejáratnál harapós kutyára 
figyelmeztető táblát kell elhelyezni. 
Közterületen, közös használatú 
udvaron vagy más, bárki által igénybe 
vehető egyéb területen az ebet 
pórázon kell vezetni. Harapós vagy 
támadó természetű ebet szájkosárral 
kell ellátni. Az eb tulajdonosa köteles 
Balassagyarmat város jegyzőjének 30 
napon belül bejelenteni, ha az állat a 3 
hónapos kort elérte, elhullott, vagy 
elveszett, tartási helye hosszabb időre 
megváltozott, vagy új tulajdonoshoz 
került. Köteles a tulajdonos minden 
három hónaposnál idősebb ebet 
veszettség ellen beoltatni. 
 
Nem szabad ebet beengedni, illetve 
bevinni nyilvános vendéglátó 
helyiségbe, üzletbe, nevelési, oktatási, 
egészségügyi, szociális, kulturális vagy 
más közintézmény épületébe, a 
temető, a játszótér területére. A 
közterületen kóborló ebek 
befogásáról a község 
önkormányzata gondoskodik. A 
befogott kóbor kutyák jegyzéke az 
önkormányzat hirdetőtábláján 
tekinthető meg. A veszettség ellen 
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igazoltan oltott ebek 14 napon belül az 
állattartónak visszaadhatók.  
 
 
A rendelet előírásainak megszegése 
30.000.- Ft-ig terjedő szabálysértési 
bírsággal sújtható! A rendelet teljes 
szövege megtekinthető az 
önkormányzatnál. 
 
 
 

F E L H Í V Á S 
 
 

Kérem Önöket, hogy a Feketevíz 
pataknál található 

szennyvízátemelő tisztántartása 
és zavartalan működése 

érdekében a házi 
szennyvízelvezető rendszerbe 

(lefolyók, wc-k) és a 
SZENNYVÍZ ELVEZETŐ 

AKNÁKBA 
ne dobjanak  
rongydarabokat  

(pl.: felmosórongy, harisnya), 
műanyag eszközöket  

(pl.: körömkefét), elhullott 
állatokat és egyéb tárgyakat 

tekintettel arra, hogy az elmúlt 
egy év alatt 12 alkalommal 

hibásodott meg a rendszer a 
fentiek miatt. 

Amennyiben hibát észlelnek  
hívják a 35/300-763-as 

telefonszámot, mely ügyeletként 
a nap 24 órájában hívható. 

 
 
 
 
 
 

H I R D E T M É N Y 
 
 

Tisztelettel kérem Önöket, hogy 
amennyiben rendelkeznek régi 
tárgyakkal, eszközökkel és azt 
szívesen látnák viszont a 
Gyarmati utca 46. szám alatt 
található TÁJHÁZ-ban, bocsás-
sák rendelkezésre abból a célból, 
hogy berendezésre kerülhessen 
a 2007. évben felújított épület. 
 
A tájháznak adományozott 
tárgyakra felirat kerülne, melyen 
az adományozó neve, címe és a 
tárgy, eszköz megnevezése 
lenne feltüntetve.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A  KIADVÁNY  FELELŐS 
KIADÓJA: 

Bernáth Kornélia polgármester 
A kiadvány megjelenik: negyed 

évente, ingatlanonként egy 
példányban, térítésmentesen! 

2008. 03. 31. 
E L É R H E T Ő S É G E K: 
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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 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 
 
PATVARC KÖZSÉG CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATA: 
Berkes Andor – elnök, elérhetősége: 06-30-833-4355 
Farkasné Penti Andrea – helyettes, elérhetősége: 06-30-449-7237 
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 
 
PATVARCI TAGÓVODA: 
címe: 2668 Patvarc, Gyarmati utca 32. 
Telefon: 35/302-102  
Tagóvodavezető: Vargáné Képesi Mária, elérhetősége: 06-20-772-4103  
                           35/302-113  
PATVARCI PLATÁNSOR HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORT 
Csoportvezető: István Károlyné, elérhetősége: 06-30-637-7113 
FALUGAZDÁSZ 
Szandai István, elérhetősége: 06-30-935-6725, illetve Falugazdász Iroda Bgyarmat: 
300-982 
Ügyfélfogadási ideje: MINDEN HÉTEN PÉNTEKEN 8 ÓRÁTÓL 


