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PATVARCI HÍRMONDÓ 
II. évfolyam 2. szám 

2008.04.01-2008.06.30.  
 
Patvarc Község Polgármestereként 
köszöntöm az olvasót. A kiadvány célja 
a község lakosainak tájékoztatása a 
2008. április 1 - 2008. június 30. közötti 
időszakról.  

            Bernáth Kornélia 
polgármester 

 
2008.04.14. 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete soron következő 
testületi ülését ezen a napon tartotta, 
melynek keretében az alábbi napirendi 
pontokat tárgyalta: 
 
 
- Előterjesztés a Balassagyarmat-
Patvarc – Ipolyszög - Hugyag 
Közoktatási Intézményi Társulás 
által fenntartott intézmény 2007. 
évi költségvetésének végre-
hajtásával való egyetértésére 
 
 
A határozat és melléklete terjedelmére 
való tekintettel megtekinthető az 
önkormányzatnál.  
 
- Előterjesztés a Balassagyarmat-
Ipolyszög – Patvarc Óvodai 
Nevelési Intézményi Társulás 
által fenntartott intézmény 2007. 
évi költségvetésének végre-
hajtásával való egyetértésére 
A határozat és melléklete terjedelmére 
való tekintettel megtekinthető az 
önkormányzatnál.  

 
- Előterjesztés Patvarc Község 
Önkormányzata 2007. évi 
költségvetésének végrehajtásáról 
szóló rendelet megalkotására 
 
Patvarc Község Önkormányzata 
működési bevételeit és kiadásait: 
55.989 eFt bevétellel és 56.425 eFt 
kiadással; az önkormányzat 
beruházási és felújítási kiadásait és 
felhalmozási bevételeit: 15.017 eFt 
bevétellel és 8.470 eFt kiadással 
hagyta jóvá. 
 
 
- Előterjesztés Patvarc Község 
Önkormányzatának 2007. évi 
összefoglaló ellenőrzési jelen-
tésére  
 
Patvarc Község Önkormányzata 2007. 
évi összefoglaló ellenőrzési jelentését 
a képviselő-testület elfogadta. 
 
- Előterjesztés Patvarc Község 
Önkormányzata 2008. évi 
költségvetéséről szóló 2/2008. 
(II.26) rendelet módosítására  
 
Patvarc Község Önkormányzata 2008. 
évi költségvetése bevételi főösszegét: 
58.282 eFt-ban, kiadási főösszegét: 
61.059 eFt-ban, hiányának összegét: 
2.777 eFt-ban állapította meg. 
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- Előterjesztés a közterületek 
rendeltetéstől eltérő haszná-
latának szabályairól szóló 
6/1997.(V.30) rendelet módosí-
tására  
 
A díjszabásról szóló 1. számú 
melléklet a hírmondó 8. oldalán 
megtalálható!!! 
 
 
- Előterjesztés a szociális 
ellátásokról és gyermekvédelmi 
támogatásokról szóló 5/2002. 
(VI.4) rendelet módosításáról  
 
A rendelet egységes szerkezetben 
megtekinthető az önkormányzatnál. 
 
- Előterjesztés a 2008. évi 
közbeszerzési terv elfogadására  
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzat 
2008. évi közbeszerzési tervét 
megtárgyalta és azt elfogadta. 
 
- Előterjesztés a Patvarc, Fazekas 
Mihály utca útalappal történő 
ellátásáról szóló 64/2007.(XI.26) 
határozat hatályon kívül helye-
zéséről  
 
Tekintettel arra, hogy 2007. évben nem 
valósult meg az utca útalappal történő 
ellátása, ezért a határozatot hatályon 
kívül kellett helyezni. 
 
- Előterjesztés a Patvarc, Babits, 
Kis és Tölgyfa belterületi utcák 
korszerűsítése és a Ravatalozó 
felújítása tárgyú pályázatok be-
nyújtására  
A belterületű utcák korszerűsítése 
tárgyban benyújtott pályázathoz - 
amennyiben nyer a pályázat - 2.200 
eFt önerő igénybevételére lesz 
szükség. 

 
A ravatalozó esetében benyújtott 
pályázathoz - amennyiben nyer a 
pályázat - 600 eFt önerő 
igénybevételére lesz szükség. 
 
- Előterjesztés az Őrhalom 
0127/7, 0127/8, 0127/9 és a 
0127/11 hrsz-ú ingatlanok 
(legelők) haszno-sítására  
 
Patvarc Község Önkormányzata az 
önkormányzat tulajdonát képező fent 
megjelölt hrsz-ú ingatlanait 
(legelőterületeket) haszonbérletbe adja 
Reznyik János, Kökény Mihály és 
Uram Pál patvarci lakosok részére 2.- 
Ft/m2 összegben. 
 
 
- Előterjesztés a Patvarc 030 és 
085 hrsz-ú ingatlanok (legelők) 
hasznosítására  
 
Patvarc Község Önkormányzata az 
önkormányzat tulajdonát képező fent 
megjelölt hrsz-ú ingatlanait 
(legelőterületeket) haszonbérletbe adja 
Czesznak János patvarci lakos részére 
2.- Ft/m2 összegben. 
 
 
2008.05.13. 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete rendkívüli testüle-
ti ülését ezen a napon tartotta.  
 
A Képviselő-testület az alábbi 
napirendeket tárgyalta: 
 
 
- Előterjesztés a 2008. évre kiírt 
decentralizált helyi önkormány-
zati fejlesztési feladatok (HÖF-
TEKI) támogatásából a ravatalozó 
felújítására pályázat benyújtására  
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Patvarc Község Önkormányzata 
pályázatot nyújtott be az Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Tanácshoz a ravatalozó felújítására. A 
Képviselő-testület a 2008. évi saját 
forrás összegét, valamint a pályázati 
díj összegét a 2008. évi költ-
ségvetésében biztosítja. Az igényelt 
támogatás összege: 3.812.429 Ft. 
 
 
- Előterjesztés az Őrhalom 
0127/7, 0127/8 és a 0127/11 hrsz-ú 
ingatlanok (legelők) hasznosí-
tására  
 
 
Patvarc Község Önkormányzata az 
önkormányzat tulajdonát képező fent 
megjelölt hrsz-ú ingatlanokat 
(legelőterületeket) haszonbérletbe adja 
Reznyik János, Kökény Mihály és 
Uram Pál patvarci lakosok részére 
2008. június 1. napjától 2008. október 
31. napjáig, 1,5.- Ft+Áfa/m2 
összegben. 
 
 
- Előterjesztés a Patvarc 085 
hrsz-ú ingatlan (legelő) 
hasznosítására  
 
Patvarc Község Önkormányzata az 
önkormányzat tulajdonát képező fent 
megjelölt hrsz-ú ingatlanát 
(legelőterületet) haszonbérletbe adja 
Czesznak János patvarci lakos részére 
2008. április 1. napjától 2009. 
augusztus 31. napjáig, 1,5.- Ft+Áfa/m2 
összegben. 
 
 
 
2008.05.26. 
 
 

Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete soron következő 
testületi ülését ezen a napon tartotta.  
 
A Képviselő-testület az alábbi 
napirendeket tárgyalta: 
 
- Előterjesztés az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2007. évi ellátásáról 
 
Az önkormányzat a 2007. évi 
beszámolót elfogadta. A beszámoló 
megtekinthető az önkormányzatnál. 

       
- Előterjesztés a helyi ön-
kormányzati képviselők tisz-
teletdíjának megállapításáról szó-
ló rendelet megalkotására 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nem kívánt 
tiszteletdíjat megállapíttatni. A 
tiszteletdíj 3.813.696.- Ft/év összeget 
képviselt volna. 
 
- Előterjesztés VERECZKI 
ISTVÁNNÉ társadalmi megbíza-
tású alpolgármester tisztelet-
díjának megállapítására 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete VERECZKI IST-
VÁNNÉ társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját 2008. 
január 1. napjától bruttó 96.625.- Ft-
ban állapította meg. 
 
2008.05.30. 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete rendkívüli testüle-
ti ülését ezen a napon tartotta.  
 
A Képviselő-testület az alábbi 
napirendet tárgyalta: 
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- Előterjesztés VERECZKI 
ISTVÁNNÉ társadalmi megbíza-
tású alpolgármester tisztelet-
díjának megállapításáról szóló 
határozat visszavonásáról 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete VERECZKI IST-
VÁNNÉ társadalmi megbízatású 
alpolgármester részére megálla-
pított tiszteletdíjról szóló határozatát 
visszavonja tekintettel arra, hogy az 
érintett nem kívánt tiszteletdíjat 
megállapíttatni. A tiszteletdíj 
1.646.490.- Ft/év összeget képviselt 
volna. 
 
 
2008.06.11. 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete rendkívüli testüle-
ti ülését ezen a napon tartotta.  
 
A Képviselő-testület az alábbi 
napirendet tárgyalta: 
 
- Előterjesztés a Patvarci 
Tagóvoda további feladat-
ellátásának meghatározására 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
a Központi Óvoda Patvarci 
Tagóvodáját a 2008/2009-es nevelési 
évre továbbra is az óvodai feladatok 
településen való megtartásával, 
Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc 
Óvodai Nevelési Intézményi Társulás 
keretein belül biztosítja.       
 
 
 
 
 
2008.06.14. 
 
 

Patvarc Község Cigány Kisebbségi 
Önkormányzata ezen a napon 
rendezte meg az első romanapot, 
melyet gyermeknappal együtt 
szerveztek. A rendezvény keretein 
belül volt táncverseny a 
gyermekeknek, sétakocsikázás a 
faluban és fellépett a Nógrádmarcali 
Roma Együttes is. A rendezvényen 
ezt követően ebéd és táncmulatság 
következett. Köszönet 
mindazoknak, akik részesei voltak e 
ren-dezvénynek és segítséget nyúj-
tottak a lebonyolításban különös 
tekintettel Belák Zsoltnak és 
feleségének, akik az ebéd meg-
főzésében segítettek.  
 
 
2008.06.30. 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete soron következő 
testületi ülését ezen a napon tartotta.  
 
A Képviselő-testület az alábbi 
napirendeket tárgyalta: 
 
- Előterjesztés Patvarc Község 
Önkormányzata 2008. évi költ-
ségvetéséről szóló 2/2008. (II.26) 
rendelet módosítására 
 
A rendelet terjedelmére való 
tekintettel megtekinthető az 
önkormányzatnál. 
 
- Előterjesztés a 085 hrsz-ú 
ingatlan elidegenítésére 
 
Patvarc Község Önkormányzata 
nem kívánja elidegeníteni a 
tulajdonát képező 085 hrsz-ú 
ingatlanát. 
- Előterjesztés Balassagyarmat 
rendezési terve módosításának 
előzetes véleményezésére 
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Patvarc Község Önkormányzata 
nem adja hozzájárulását ahhoz, 
hogy Balassagyarmat közigazgatási 
területén, Patvarc község szom-
szédságában bio-dízel, bio-etanol 
üzem létesüljön. 
 
- Előterjesztés a patvarci 016 
hrsz-ú út művelési ágú terület 
űrszelvényében történő faki-
vágásra 
 
Patvarc Község Önkormányzata 
nem kezdeményezi a tulajdonában 
lévő 016 hrsz-ú út művelési ágú 
terület űrszelvényében lévő 43 db 
nyárfa kivágását. 
 
- Előterjesztés a „Települési 
Önkormányzatok Országos 
Szövetsége tagság felülvizs-
gálatára” 
 
Patvarc Község Önkormányzata a 
Települési Önkormányzatok Or-
szágos Szövetségéből 2008. 
december 31. napjával kilép. 
 
 
- Előterjesztés a „Magyar 
Önkormányzatok Szövetségébe 
történő tagfelvételi kérelemre” 
 
Patvarc Község Önkormányzata 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 
Magyar Önkormányzatok Szövet-
ségének 2009. január 1. napjától 
tagja kíván lenni. 
 
 

 
 

S P O R T N A P 
 

 

Patvarc Község Önkormányzata 
2008. augusztus 16. napján 
(szombaton) rendezi meg ebben az 
évben a sportnapot. A 
rendezvényre várjuk azok 
jelentkezését, akik jó tanuló, jó 
sportoló kategóriában eredményt 
értek el az alábbiak szerint: min. 4,0 
tanulmányi átlag, saját sportágban 
vagy diákolimpián elért 1-6. 
helyezés vagy megyei 1-3. 
helyezés.  
Jelentkezni az önkormányzatnál 
lehet a 2007-2008. tanévet lezáró 
bizonyítvány, illetve oklevél be-
mutatásával. 

 
 
 

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 
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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 
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 önkor-
mányzatnál. 
 
 
 
 

 
 
 

F E L H Í V Á S O K 
 
 

1.) 
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Patvarc Község Önkormányzata 
végzi a közterületek fűnyírását. 

Tekintettel arra, hogy a 
közterületek nagy terjedelmet 
képviselnek, aki teheti kérem 

segítsen be az önkormányzatnak 
azzal, hogy az ingatlana előtti 

területet rendben tartja.  
 

Köszönetem nyilvánítom ki 
mindazoknak, akik eddig is 

rendszeresen rendben tartották 
az ingatlanuk előtti közterületet, 

szépítve ezzel a faluképet! 
 
 
 

2.) 
 

Kérem Önöket, hogy a Feketevíz 
pataknál található 

szennyvízátemelő tisztántartása 
és zavartalan működése 

érdekében a házi 
szennyvízelvezető rendszerbe 

(lefolyók, wc-k), illetve 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 
 
 

Tájékoztatom Önöket, hogy 
2008. augusztus 2. napján 
szombaton 14 órától 17 óráig 
nyílt napot rendez az 
önkormányzat és a Platánsor 
Hagyományőrző Csoport, mely-
nek célja a Gyarmati utca 46. 
szám alatt található TÁJHÁZ régi 
tárgyakkal, eszközökkel történő 
berendezése. Ezen a napon be 
lehetne hozni a lakosság által 
felajánlott régi tárgyakat, 
eszközöket.  
 
A tájháznak adományozott 
tárgyakra felirat kerülne, melyen 
az adományozó neve, címe és a 
tárgy, eszköz megnevezése 
kerülne feltüntetésre.  
 

 

 

A  KIADVÁNY  FELELŐS 
KIADÓJA: 

Bernáth Kornélia polgármester 
A kiadvány megjelenik: negyed 

évente, ingatlanonként egy 
példányban, térítésmentesen! 

2008. 06. 30.

1. számú melléklet 
 

D Í J S Z A B Á S 
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               Közterület-használat célja                                 Díjtétel 

1. Árusító és egyéb fülke (pavilon)                                   100,-Ft/m2/hó 

2. a./ Önálló hirdetőberendezés /reklám-                                   100,-Ft/m2/hó 
                 tábla, vitrin/ 4 m2 felületig 

            b./ Önálló hirdetőberendezés / óriás-                                    200,-Ft/m2/hó 
                 plakát stb./ 4m2 felület felett 

3. Totó – lottó láda, telefon fülke                                                  50,-Ft/m2/hó 

4. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag 

 a./ lakásépítésnél maximum 2 évig,                                   30 napig ingyenesen  

 tárolható 30 napon  
túl  150 Ft / m2 / 
hó 

b./ nem lakás esetén, vagy az a./ pontot meghaladóan          50,-Ft / m2/ hó 
c./ tüzelő, takarmány                                                               50,-Ft /m2 / hó 
d./ nem lakáscélú magasépítési, bármely                               50,-Ft/m2/nap 
     célú mélyépítési munkáról   
 

5. Idényjellegű árusítás (pl. zöldség-gyümölcs)                        100,-Ft/m2/nap 

6. Alkalmi- és mozgóárusítás                                                    100,-Ft/m2/nap 

7. Vendéglátóipari kitelepítés (terasz)                              400,-Ft/m2/hó 

8. Árubemutatás (árusítás nélkül)                                              100,-Ft/m2/hó 

9. a./ Mutatványos tevékenység                                               100,-Ft/m2/nap 
b./ cirkuszi tevékenység                                                         50,-Ft/m2/nap 

10. Közhasználatra még át nem adott                                         15,-Ft/m2/hó       
      közterület ideiglenes hasznosítása 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
11. A közúti szolgáltatást végző járművek  

      Tárolása, /parkolón, közúton kívül 

a./ - autóbusz                                                                          500,-Ft/db/hó 
 - tehergépkocsi 
b./ - mezőgazdasági vontatók                                           300,-Ft/db/hó 
 - lassú járművek 
c./ - járműszerelvények                                                        1000,-Ft/db/hó 
 - kamionok 

12. Közterületen folyó építési munkával érintett terület  
határidőn túli igénybevétele                                                100,-Ft/m2/hó 

 
E L É R H E T Ő S É G E K: 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA: 
címe: 2668 Patvarc, Gyarmati utca 48. 
Mobil: 06-20-569-5508        Telefon/ Telefax: 35/ 302-314 
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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 
DR. GYENES GABRIELLA aljegyző  06-30-535-3672 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 


