
 

 1 

PATVARCI HÍRMONDÓ 
II. évfolyam 3-4. szám 
2008.07.01-2008.12.31.  

 
Patvarc Község Polgármestereként 
köszöntöm az olvasót. A kiadvány célja 
a község lakosainak tájékoztatása a 
2008. július 1 - 2008. december 31. 
közötti időszakról.  

            Bernáth Kornélia 
polgármester 

 
2008.07.14. 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete soron következő 
testületi ülését ezen a napon tartotta, 
melynek keretében az alábbi napirendi 
pontot tárgyalta: 
 
 
- Előterjesztés az Ipoly-menti 
Palócok Térségfejlesztő Egyes-
ületének alapítására 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
alapító tagja kíván lenni az Ipoly-menti 
Palócok Térségfejlesztő Egyesület-
ének.  
 
 
2008.09.22. 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete soron következő 
testületi ülését ezen a napon tartotta, 
melynek keretében az alábbi napirendi 
pontokat tárgyalta: 
- Tájékoztató Patvarc Község 
Önkormányzata 2008. évi költ-

ségvetésének I. félévi végre-
hajtásáról 
 
 
A határozat és melléklete terjedelmére 
való tekintettel megtekinthető az 
önkormányzatnál.  
 
 
- Előterjesztés a Balassagyarmat-
Ipolyszög – Patvarc Óvodai 
Nevelési Intézményi Társulás 
által fenntartott intézmény 2008. 
évi költségvetése I. félévi végre-
hajtásával való egyetértésére 
 
 
A határozat és melléklete terjedelmére 
való tekintettel megtekinthető az 
önkormányzatnál.  
 
 
- Előterjesztés Patvarc Község 
Önkormányzata 2008. évi 
költségvetéséről szóló 2/2008. 
(II.26) rendelet módosítására  
 
 
Patvarc Község Önkormányzata 2008. 
évi költségvetése bevételi főösszegét: 
79.114 eFt-ban, kiadási főösszegét: 
80.239 eFt-ban, hiányának összegét: 
1.125 eFt-ban állapította meg. 
 
 
- Előterjesztés a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
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Ösztöndíj-pályázat 2009. évi 
kiírására  
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete csatlakozott az 
ösztöndíj-pályázathoz és az 
ösztöndíj odaítélésére pályázatot írt 
ki. 
A pályázati anyagot minden érintett 
kézhez kapta. 
 
 
- Előterjesztés a Fazekas Mihály 
utca útépítési engedélyezési 
tervdokumentációja elkészítésé-
hez tervezői szerződés meg-
kötésére  
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete szerződést kötött a 
Fazekas Mihály utca építési 
tervdokumentációjának elkészítésére.  
 
- Előterjesztés falugazdász 
hálózat működtetéséről  
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete kinyilvánította azon 
szándékát, hogy a falugazdász hálózat 
működtetését továbbra is helyben 
kívánja megoldani, a szükséges 
feltételeket továbbra is biztosítja. 
 
TÁJÉKOZTATOM A LAKOS-
SÁGOT, HOGY 2009. JANUÁR 1. 
NAPJÁTÓL A FALUGAZDÁSZ 
FOGADÓNAPJA CSÜTÖRTÖKI 
NAPOKON 12.30 ÓRÁTÓL 15.00 
ÓRÁIG LESZ.  
2009. január 1. (csütörtök) mun-
kaszüneti nap.  
/AZ FOGADÓNAP ÉS AZ 
IDŐPONT VÁLTOZTATÁS KIZÁ-
RÓLAG AZ FVM HATÁSKÖRÉBE 
TARTOZIK./ 
- Előterjesztés a faluközpontban 
óvoda kialakítására benyújtott 

előirányzat - átcsoportosítási 
igény alapján saját forrás 
biztosítására  
 
A határozat és melléklete terjedelmére 
való tekintettel megtekinthető az 
önkormányzatnál.  
 
 
- Előterjesztés a Faluközpont 
épületén elvégzendő bádogos 
munkára  
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2008. évi 
költségvetésében biztosította a 
faluközpont épületén elvégzendő 
bádogos munka költségét. 
 
 
- Előterjesztés Patvarc község 
szelektív hulladékgyűjtő szige-
teinek megvalósítására  
 
Patvarc Község Önkormányzata a 
község területén 2 helyen (a 
községházával szembeni közterületen 
és a temető mögött, a Babits Mihály 
utcában) létesít szelektív hulla-
dékgyűjtő szigetet. 
A szigetek kiépítését a Hulla-
dékgazdálkodási és Környezet-védelmi 
Társulás fogja kivitelezni. 
A hulladékgyűjtő szigetek egyenként 
8,6 m hosszúságú és 1,6 m 
szélességű területet foglalnak majd el. 
Mindkét helyen 5 db 1100 literes 
edényzet kerül elhelyezésre. 2 db 
sárga színű a műanyag hulladékoknak, 
2 db kék színű a papír hulladékoknak 
és 1 db zöld színű az üveg 
hulladékoknak. 
 
 
 
 
- Előterjesztés a helyi adókról 
szóló 1990 évi C. törvény 
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változásaiból eredő rendelet-
alkotási lehetőségről  
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2009. január 1-től 
nem kívánja bevezetni sem a 
magánszemélyek kommunális adóját 
sem az építmény, illetve telekadót 
Patvarc község illetékességi területén. 
 
 
2008.10.17. 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete rendkívüli testüle-
ti ülését ezen a napon tartotta.  
 
 
A Képviselő-testület az alábbi 
napirendeket tárgyalta: 
 
- Előterjesztés a ravatalozó 
felújítására  
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a ravatalozó fel-
újításával a Zsigaács Kft-t bízta meg. 
 
 
- Előterjesztés a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj-pályázat feltételeinek 
módosítására  
 
 
A módosítás lényege, hogy az 
államilag támogatott képzésben részt 
vevő hallgatókon túlmenően a 
költségtérítéses képzésben részt vevő 
hallgatókra is kiterjed az ösztöndíj-
pályázat. 
 
 
 
 
2008.10.19. 
 

 
IDŐSEK NAPJA 
 
Ezen a napon került sor a 65 éven 
felüliek köszöntésére. 
 
 
2008.10.22. 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete rendkívüli testü-
leti ülését ezen a napon tartotta.  
 
A Képviselő-testület az alábbi 
napirendeket tárgyalta: 
 
- Előterjesztés a Balassagyarmat, 
Ipolyszög és Patvarc Óvodai 
Nevelési Intézményi Társulás 
által fenntartott intézmények 
2008. évi költségvetésének 
módosításával való egyetértésre 
 
 
Az önkormányzat a beszámolót 
elfogadta. A beszámoló megtekinthető 
az önkormányzatnál. 

 
 
- Előterjesztés a Balassagyarmat, 
Ipolyszög, Patvarc és Hugyag 
Közoktatási Intézményi Társulás 
által fenntartott intézmények 
2008. évi költségvetésének 
módosításával való egyetértésre  
 
 
Az önkormányzat a beszámolót 
elfogadta. A beszámoló megtekinthető 
az önkormányzatnál. 
 
 
 
      
2008.11.17. 
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Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete soron következő 
testületi ülését ezen a napon tartotta.  
 
A Képviselő-testület az alábbi 
napirendeket tárgyalta: 
 
- Tájékoztató Patvarc Község 
Önkormányzata 2008. évi költ-
ségvetésének I-III. negyedévi 
végrehajtásáról 
 
A határozat és melléklete terjedelmére 
való tekintettel megtekinthető az 
önkormányzatnál.  
 
 
- Előterjesztés a Balassagyarmat-
Ipolyszög – Patvarc Óvodai 
Nevelési Intézményi Társulás 
által fenntartott intézmény 2008. 
évi költségvetése I-III. negyedévi 
végrehajtásával való egyetér-
tésére 
 
 
A határozat és melléklete terjedelmére 
való tekintettel megtekinthető az 
önkormányzatnál. 
 
 
- Előterjesztés Patvarc Község 
Önkormányzata 2008. évi 
költségvetéséről szóló 2/2008. 
(II.26) rendelet módosítására  
 
 
Patvarc Község Önkormányzata 2008. 
évi költségvetése bevételi főösszegét: 
85.537 eFt-ban, kiadási főösszegét: 
86.066 eFt-ban, hiányának összegét: 
529 eFt-ban állapította meg. 
 
 
- Előterjesztés Patvarc Község 
Önkormányzata 2009. évi 
költségvetési koncepciójára 
 

A határozat és melléklete terjedelmére 
való tekintettel megtekinthető az 
önkormányzatnál. 
 
 
- Előterjesztés Patvarc Község 
Önkormányzata 2009. évi belső 
ellenőrzési tervének elfogadására 
 
A terv, terjedelmére való tekintettel 
megtekinthető az önkormányzatnál. 
 
- Beszámoló a Fogászati 
Alapellátás Intézményi Társulás 
2007-2008. évi működéséről 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal 
elfogadta a beszámolót. 
 
 
- Előterjesztés a luxusadóról 
szóló 5/2006.(III.28) rendelet 
módosítására 
 
Szükségessé vált a települési 
átlagértékek újra történő megálla-
pítása a 2009-2010. évekre 
vonatkozóan tekintettel arra, hogy 
az értékek alsó és felső határát a 
2005. évi CXXI. törvény 
megváltoztatta. 
 
 
- Előterjesztés szerződéses 
buszjárat indítására 
 
A buszjáratra vonatkozó felhívás és 
menetrend a 8-9. oldalon található. 
 
- Előterjesztés Patvarc község 
belterületi útjainak 2008-2009.évi 
téli síkosság-mentesítéséről 
szóló vállalkozási szerződés 
megkötésére 
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Patvarc Község Önkormányzata 
Fabók György helyi vállalkozóval 
kötött szerződést. A vállalkozó 
5.800.-Ft+Áfa/óra díjért vállalta a 
feladat elvégzését. 
 
 
- Előterjesztés a Bursa Hungarica 
pályázatok elbírálására 
 
8 pályázat érkezett be, melyből 1 
pályázó szünetelő hallgatói 
jogviszonya miatt nem felelt meg a 
feltételeknek. A 7 további pályázó 
támogatásban részesült. 
 
 
2008.12.05. 
 
TÉLAPÓ 
 
Megérkezett a mikulás a településre és 
128 gyermeket lepett meg mikulás-
csomaggal. Természetesen akadt aki 
virgácsot is kapott. 
 
 
2008.12.17. 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete soron következő 
testületi ülését ezen a napon tartotta.  
 
A Képviselő-testület az alábbi 
napirendeket tárgyalta: 
 
- Előterjesztés Patvarc Község 
Önkormányzata 2009. évi 
átmeneti gazdálkodására 
 
A rendelet a 2009. évi költségvetés 
elfogadásakor hatályát veszti. 
 
- Előterjesztés az önkormányzati 
tulajdonú vízi közműből szol-

gáltatott ivóvíz díjának megálla-
pítására 
 

2009. január 1. napjától: 
 

- az ivóvíz hatósági díja: 390.-
Ft+Áfa/m3  
(2008-ban: 367.-+Áfa/m3) 
 
- a szennyvízelvezetés ható-
sági díja: 275.-Ft+Áfa/m3 
(2008-ban: 261.-+Áfa/m3) 
 
 
- Előterjesztés a házi 
segítségnyújtás további bizto-
sítására 
 
Az önkormányzat a házi 
segítségnyújtást – mint szociális 
alapszolgáltatás biztosítását – 
2009. január 1. napjától átadja a 
Balassagyarmati Kistérség Több-
célú Társulásnak. 
 
- Előterjesztés a 0127/7, 0127/8 és 
012/11 helyrajzi számú ingatlanok 
haszonbérbe adására 
 
A határozat és mellékletei 
megtekinthetők az önkormányzat 
hirdetőtábláján. 

 
 

2008.12.21. 
 
FALUKARÁCSONY 
 
Ezen a napon tartottuk karácsonyváró 
ünnepségünket. 
 

TÁJÉKOZTATÓ AZ 
ÁLLATTARTÁSI 

SZABÁLYOKRÓL! 
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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. 
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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 önkor-
mányzata 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 
 
 
 

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 ! 
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Tájékoztatom Önöket, hogy Patvarc Község Önkormányzata 

2008. december 1. napjától (hétfőtől)  
határozatlan ideig 

szerződéses buszjáratot indított a mellékelt útvonal szerint.  
 
 

Az autóbuszra jegyet, illetve bérletet nem kell váltani tekintettel arra, 
hogy annak költségét az önkormányzat viseli;  

azonban utasbiztosítást mindenki saját felelősségére köthet a 
Nógrád Volán Zrt. balassagyarmati állomásán.  

 
 

Az utasbiztosítás költsége kb. 200.- Ft-os összeget képvisel a Volán 
tájékoztatása alapján. 

 
 

A buszjárat indításának elsődleges célja az,  
hogy a patvarci iskolásokat 13.30 óra körül haza tudjuk szállíttatni.  

 
Emellett azonban lehetőséget biztosítunk arra, hogy a diákok mellett 

más patvarci lakosokat is hazaszállít az autóbusz tekintettel arra, 
hogy a járat költsége változatlan marad. 

 
Az autóbusz amellett, hogy kiszállítja az utasokat Patvarcra, 14 óra 

15 perckor indul vissza Balassagyarmatra és beszállítja az 
odautazókat. 

 
 

Amennyiben kérdésük van az előbbiekben leírtakkal kapcsolatban, 
állok rendelkezésükre. 

 
 
 

Tisztelettel: Bernáth Kornélia  
polgármester 
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TÁJÉKOZTATÓ A KÖZTERÜLETEK 
HASZNÁLATÁRÓL! 

 
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. 
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Mobil: 06-20-569-5508        Telefon/ Telefax: 35/ 302-314 
e-mail: patvarc@citromail.hu 
 
BERNÁTH KORNÉLIA polgármester  06-20-569-5508  
VERECZKI ISTVÁNNÉ alpolgármester 06-20-561-5178  
BENKÓ TAMÁS képviselő   06-30-502-4871  
DANCS GYŐZŐ képviselő   06-30-417-4990  
FALUDI NORBERT képviselő   06-20-942-6481  
FORGÁCS ÁKOS képviselő   06-20-379-6377  
ORGOVÁNYI JÁNOSNÉ képviselő  06-70-331-7958      
VALENT JÁNOS képviselő    06-30-527-4024  
DR. GYENES GABRIELLA aljegyző  06-30-535-3672  
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  
                            
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 CSÜTÖRTÖKÖN 12.30 ÓRÁTÓL 15.00-IG 
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A TELEPÜLÉS MINDEN LAKÓJÁNAK 
SIKEREKBEN ÉS EREDMÉNYEKBEN 

GAZDAG,  
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK! 

 
 

                                                         Bernáth Kornélia 
                                                       polgármester 

 
 
 

A  KIADVÁNY  FELELŐS  KIADÓJA: 
Bernáth Kornélia polgármester 

A kiadvány megjelenik: negyedévente(kivételt képez a jelenlegi példány), 
ingatlanonként egy példányban, térítésmentesen! 

2008. 12. 31. 


