
      

                                   III. évfolyam 1. szám 
 
 

 
Patvarc Község Polgármestereként köszöntöm az olvasót. E kiadvány célja a 
település lakosainak tájékoztatása 2009. január 1 - 2009. február 28. között a 

községben történt főbb eseményekről. 
                                                       

Tisztelettel: Bernáth Kornélia 
                                                                         polgármester 

2009.01.05. 
 

Patvarc Község Önkormányzata a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről 
szóló 2007. évi CLXIX. törvény 51. §-ának (4) bekezdése alapján óvoda kialakítására 
10 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. Ezáltal lehetőség nyílik 
arra, hogy a Gyarmati utca 48. szám alatt található „faluközpont” elnevezésű 
épületben kialakításra kerülhessen a község óvodája.  
 
2009.01.16. 
 
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete idei első testületi ülését ezen 
a napon tartotta, melynek keretében az alábbi napirendi pontot tárgyalta: 

 
- Előterjesztés Patvarc község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról 

szóló határozat módosítására 
 

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az egyik 
hulladékgyűjtő sziget helyét módosítja: a községházával szembeni közterület helyett a 
Babits Mihály utca 27. (pásztorház) mellett található közterületen lesz elhelyezve a 
hulladékgyűjtő sziget; a másik helyszín (Babits Mihály utca és Akácos utca sarok, a 
temető mögött) változatlan marad.  

 

2009.02.16. 
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Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő testületi 
ülését ezen a napon tartotta, melynek keretében az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalta: 
 

- Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 
rendeletének módosításáról 

 
A rendelet és annak melléklete terjedelmére való tekintettel megtekinthető az 
önkormányzatnál.  

 
- Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésére 
 

A rendelet és annak melléklete terjedelmére való tekintettel megtekinthető az 
önkormányzatnál.  

 
- Előterjesztés a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 

5/2002. (VI.4) rendelet módosítására 
 

Az Országgyűlés 2008. decemberében fogadta el az egyes szociális és foglalkoztatási 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvényt.  
 

• Ez a törvény jelentősen módosította a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt is, elsősorban a korábbi rendszeres 
szociális segélyezettek körét érintően.  

• Lényeges változás az, hogy az aktív korú személyek a rendszeres szociális 
segély helyett az ún. aktív korúak ellátására szerezhetnek jogosultságot, 
amelynek keretében pénzbeli ellátásként rendelkezésre állási támogatás (RÁT) 
vagy rendszeres szociális segély, emellett közfoglalkoztatás, valamint szociális 
szolgáltatások vehetők igénybe. 

• Speciális szabály vonatkozik azokra a 35 év alatti fiatalokra, akik az 
általános iskola 8. évfolyamát nem végezték el. Esetükben az együttműködés 
fő formája a képzésben való részvétel lesz. 

 
 
 

- Előterjesztés a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati 
feladatokról szóló rendelet módosítására 

 
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díja  

2009. március 1. napjától  
az alábbiak szerint módosul: 
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A rendszeres gyűjtésre rendelkezésre bocsátott gyűjtőedény egyszeri ürítési díja: 

 
                                      50 literes  100.- Ft+Áfa 
                                      80 literes  159.- Ft+Áfa 
                                    120 literes  239.- Ft+Áfa 
                                    240 literes  478.- Ft+Áfa 
                                    770 literes         1532.- Ft+Áfa 
                                  1100 literes         2189.- Ft+Áfa 
 

rendszeresített köztisztasági zsák 400.- Ft+Áfa/db 
 
A lakosság 2008. február 24. napján (kedden) a hulladék elszállítása kapcsán 
tapasztalhatta, hogy a gyűjtőedényzet mellé kihelyezett plusz hulladék elszállítása 
nem történt meg. Történt ez mindazért, mert a 2008-as évben 700.000.- Ft összegű 
pótdíj keletkezett amiatt, hogy a lakosság a szerződött gyűjtőedényzet mellé 
zsákokban és egyéb tárolóedényekben, dobozokban plusz hulladékot helyezett ki 
tekintettel arra, hogy a szállító úgyis elszállítja azt. Az elkövetkezendő hetekben a 
szolgáltató munkatársai fel fogják keresni a lakosságot és újra felmatricázzák a 
hulladékgyűjtő edényzeteket a közszolgáltatási szerződéseknek megfelelően (amelyet 
minden háztartás megkötött a szolgáltatóval).   
Sajnálatos módon bevált gyakorlattá vált a településen az, hogy kisebb 
hulladékgyűjtő edényzetre kötnek szerződést, mint amilyenre valójában szüksége van 
a háztartásnak. 
Ezt követően az a hulladék kerül elszállításra, amelyre szerződött a lakosság. 
 
 
- Előterjesztés a Babits Mihály utcában a 211-es hrsz-ú ingatlanon játszótér építésére 

(a Babits Mihály utca 9/a. számú ingatlan előtt bekerített közterület) 
 
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. évben a 211 helyrajzi 
számú ingatlanon elsősorban pályázati forrást igénybe véve az előírt szabványoknak 
megfelelő játszóteret kíván építeni. A pályázat(ok) benyújtási határideje: 2009. 
november 30. napja.  

 
- Tájékoztató postapartner programról 

 
A Magyar Posta Zrt. a posták üzemeltetését közbeszerzési eljárás keretében 
meghirdeti, így a postai szolgáltatás végzésére jogosulttá válhat a településen élő 
kisvállalkozó is.  
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A programról, a megpályázható posták listájáról és a közbeszerzési pályázatról a 
www.posta.hu oldalon lehet tájékozódni. 
 
 

- Előterjesztés az önkormányzati vagyon biztosítására 
 
Az eddig érvényben lévő vagyonbiztosítás 1999-ben jött létre. Tekintettel arra a 
tényre, hogy azóta jelentős változás következett be az önkormányzat vagyonában, 
indokolttá vált a szerződés felülvizsgálata. 
 
A felülvizsgálat során különböző biztosító társaságoktól ajánlatokat kértünk be és a 
soron következő ülésen döntünk az esetleges új biztosítóval. 
 
 
2009.02.28. 
 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy február 28. napján a település képviselteti magát a 
2009. évi utazás kiállításon Nógrád Megye Önkormányzatának „NÓGRÁD A 
VARÁZSLATOS VILÁG” elnevezésű programja keretében. A település 
polgármestereként a Platánsor Hagyományőrző Csoportot kértem fel, hogy legyenek 
segítségemre abban, hogy településünket népszerűsítsük. Patvarc község valódi szilva-
és körtepálinkával, valamint szilvalekváros hájas tésztával készül a rendezvényre; 
valamint feltöltünk egy fotóalbumot a településről és egyes rendezvényeinkről készült 
fényképpel. Külön köszönet Tihanyi Jánosné Anninak és István Károlyné 
Gyöngyinek – illetve mindazoknak, akik segítséget nyújtanak a sütésben.     
 
 

 
H  I  R  D  E  T  M  É  N  Y 

 
 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket a község könyvtárába, amely átköltözött végleges helyére  
 

a TÁJHÁZ ÉPÜLETÉBE.  
 

A könyvtár nyitva tartása: szerdai és pénteki napokon  
17.00 órától 20.00 óráig (kivéve: ünnepnapokon) 

Könyvtáros: Leszenyiczki Mária Réka 
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A könyvtár fő funkciója mellett teleházként is működik: a település lakói számára internet 
elérhetőség biztosított. 

 
Tavasszal és nyáron kézműves foglalkozást szervezünk gyerekeknek és fiataloknak 

egyaránt. 
 

 

FALUGAZDÁSZ FOGADÓNAPJA 
 
TÁJÉKOZTATOM A LAKOSSÁGOT, HOGY 2009. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL A 
FALUGAZDÁSZ CSÜTÖRTÖKI NAPOKON 12.30 ÓRÁTÓL 15.00 ÓRÁIG TARTJA 
FOGADÓÓRÁJÁT.  

 
/A FOGADÓNAP ÉS AZ IDŐPONT VÁLTOZTATÁS KIZÁRÓLAG AZ FVM 

HATÁSKÖRÉBE TARTOZIK./ 

 

 
I V Ó V Í Z D Í J 

 
2009. január 1. napjától: 

 
- az ivóvíz hatósági díja: 390.-Ft+Áfa/m3 

(2008-ban: 367.-+Áfa/m3) 
 

- a szennyvízelvezetés hatósági díja: 275.-Ft+Áfa/m3 
(2008-ban: 261.-+Áfa/m3) 

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 környezetben 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. 
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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 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), 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 11 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 Patvarc Község Önkormányzata 

2008. december 1. napjától (hétfőtől)  
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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. 

 
Kérem, hogy amennyiben kérdésük van, vagy bármilyen negatív körülményt 

tapasztalnak jelezzék azt felém, hogy az esetleges hibák kiküszöbölhetők legyenek. 
                            TÁJÉKOZTATÓ  

         A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL! 
                                      D Í J S Z A B Á S 

 

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

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 
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 TŐZSÉR ZSOLT jegyző     06-20-556-7210 
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 
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Ügyfélfogadási ideje: páros héten csütörtökön 13-14 óráig 
          páratlan héten csütörtökön 9-10 óráig 
ORVOSI RENDELÉS: 35/302-313; Dr Tassi Gábor háziorvos:06-30-941-3108 
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 - 15.00-óráig 

A település férfitagjai nevében előzetesen köszöntöm a nőket a nemzetközi nőnap 
alkalmából: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás, 
Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az első és végtelen önfeláldozás. 

Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink, testéből etet, szeretetéből nevel, 
Mindig megbocsát, ha kell és soha nem enged el, ő a fény, a meleg és minden ami jó, 

semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható. 
                                                                       (Szalai Pál) 

 
A mai postával kaptam meg az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács értesítő 

levelét, amelyben PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
23.852.757.- Ft  

ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁST NYERT EL TELEPÜLÉSI INFRASTRUKTÚRA 
FEJLESZTÉSÉRE. 
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Ezen belül lehetőség nyílik a Tölgyfa utca,  a Kis utca és a Mikes Kelemen-Fazekas Mihály 
utcát összekötő „köz” (Babits Mihály folytatása) szilárd burkolattal való ellátására . 

 
 

A  KIADVÁNY  FELELŐS  KIADÓJA: 
Bernáth Kornélia polgármester 

A kiadvány megjelenik: 2009. évben rendhagyó módon kéthavonta, esetenként 
negyedévente, ingatlanonként egy példányban, térítésmentesen! 

2009. 02. 28. 


