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Patvarc Község Polgármestereként köszöntöm az olvasót. A kiadvány célja a 
község lakosainak tájékoztatása a 2009. március 1 - 2009. szeptember 30. 
közötti időszakról.  

Bernáth Kornélia 
polgármester 

2009. 03. 23. 
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 költségvetésről 
szóló 2/2008. (II.26.) rendeletének módosítására 
A rendelet és melléklete terjedelmére való tekintettel megtekinthető az 
önkormányzatnál. 
 
Előterjesztés az önkormányzati vagyonbiztosítására  
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő vagyon biztosítására vonatkozóan bekért ajánlatok közül a 
GENERALI Providencia Zrt biztosító társaság ajánlatát minősíti nyertesnek. 

Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2009. évi közbeszerzési tervének 
elfogadása 
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi 
közbeszerzési tervét 2009. március 23-án elfogadta. A terv megtekinthető az 
önkormányzatnál. 
 
Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata Közfoglalkoztatási Tervének 
elfogadására 
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2009. évi 
közfoglalkoztatási tervét 2009. március 23-án elfogadta. 
 
2009. 04. 20. 
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 költségvetésének 
végrehajtásáról szóló rendelete megalkotására 
A rendelet és melléklete terjedelmére való tekintettel megtekinthető az önkormányzatnál. 

III. Évfolyam, 2. szám 
2009. március 01 — 2009. szeptember 30. 

www.patvarc.hu 
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Előterjesztés a Balassagyarmat, 
Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési 
Intézményi Társulás által fenntartott 
intézmények 2008. évi 
költségvetésének végrehajtásával 
való egyet-értésére  
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal egyetért a 
Balassagyarmat, Ipolyszög és Patvarc 
Óvodai Nevelési Intézményi Társulás által 
közösen fenntartott intézmények 2008. évi 
költség-vetésének végrehajtásával. A 
határozat terjedelmére való tekintettel 
megtekinthető az önkormányzatnál. 
 
 
Előterjesztés a Balassagyarmat, 
Ipolyszög, Patvarc és Hugyag 
Közoktatási Intézményi Társulás által 
fenntartott intézmények 2008. évi 
költségvetésének végre-hajtásával 
való egyetértésére  
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal egyetért a 
Balassagyarmat, Ipolyszög, Patvarc és 
Hugyag Közoktatási Intézményi Társulás 
által közösen fenntartott intézmények 2008. 
évi költségvetésének végrehajtásával. A 
határozat terjedelmére való tekintettel 
megtekinthető az önkormányzatnál. 
 
 
Előterjesztés a 2009. évi 
költségvetésben sporteszközök 
vásárlásához előirányzat bizto-
sítására 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2009. 
évi költségvetésben 100. 000 Ft-ot biztosít 
sporteszközök vásárlására. 
 
 

Előterjesztés Patvarc Község 
Önkormányzata 2008. évi össze-foglaló 
ellenőrzési jelentésére 
 
 
 Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal elfogadta. 
A jelentés terjedelmére való tekintettel 
megtekinthető az önkor-mányzatnál. 
 
 
2009. 05. 25. 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete soron következő 
testületi ülését ezen a napon tartotta, 
melynek keretében az alábbi napirendi 
pontokat tárgyalta: 
 
Beszámoló az Önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2008. évi ellátásáról 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében 
foglaltak alapján az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2008. évi ellátásáról szóló 
beszámolót elfogadta. A beszámoló 
terjedelmére való tekintettel megtekinthető 
az önkor-mányzatnál. 
 
Előterjesztés Patvarc Önkor-mányzata 
2009. évi költség-vetéséről szóló 
2/2009.(II.17.) rendeletének 
módosítására 
 
 
A rendelet és melléklete terjedelmére való 
tekintettel megtekinthető az 
önkormányzatnál. 
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Előterjesztés testvér-települési meg-
állapodás megkötésére 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal elfogadja 
a szlovákiai Ipolykér községgel megkötésre 
kerülő testvér-települési együttműködési 
megálla-podást. 
 
 
Előterjesztés a Virágos Magyarországért 
Programban való részvételre 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy részt kíván venni a Virágos 
Magyarországért programban. 
 
 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás 
megadásához 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Palóc Farm Kft. 
kérelme alapján elvi hozzájárulást ad 
Patvarc belterületén a temető előtti 
közterületen vízóra akna elhelye-zéséhez. 
 
Előterjesztés a Patvarc, 09/2 hrsz-ú 
ingatlanból haszonbérbe adás-ra 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a tulajdonát képező, 
09/2 hrsz-ú, összesen 1 ha 1225 m2 
alapterületű szántó művelési ágú ingatlanból 
pályázati eljárás keretében 194 m2 területet 
haszonbérbe kíván adni az alábbi 
feltételekkel: - a bérleti idő 1 év 

- az induló bérleti díj: 1.-Ft/m2+ÁFA 
- a haszonba vett terület albérletbe 

nem adható. 
 
 
 
 

Előterjesztés legelőterület haszon-
bérbe adásáról szóló szerződés 
módosítására 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az őrhalmi 0127/8 hrsz-ú 
ingatlannal határos, jelenleg is használt 
pincék tulajdonosaival megállapodást köt, a 
pincék előterében lévő, a 0127/8 hrsz-ú 
ingatlanhoz tartozó 55m széles, 35m hosszú 
terület használatának tárgyában, az alábbi 
feltételek szerint: 

- a terület használatáért fizetendő díj 
mértéke 1,5 Ft+ÁFA/m2/év 

- a díj megfizetésére a 
pincetulajdonosok legkésőbb tárgyév 
május 30. napjáig kötelesek 

- a megállapodás 2014. október 31. 
napjáig tartandó határozott időre 
kerül megkötésre. 

 
 
Előterjesztés a Patvarc, 085 hrsz-ú 
ingatlan haszonbérbe adására 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonát képező, Patvarc, 085 hrsz-ú, 
gyep (legelő) megnevezésű, 68. 036 m2 
alapterületű ingatlanát haszon-bérbe kívánja 
adni. 
 
  
Előterjesztés a társulásban fenn-tartott 
költségvetési szervek alapító okiratainak 
felülvizsgálatára 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az 1983. január 1. 
napján alapított Kiss Árpád Általános Iskola 
alapító okiratát a mellékelt tartalommal 
egységes szerkezetben elfogadja. 
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2009. 06. 03. 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete soron következő 
testületi ülését ezen a napon tartotta, 
melynek keretében az alábbi napirendi 
pontot tárgyalta: 
 
 
Előterjesztés az óvoda, kazánház épület 
építési, felújítási és átalakítási munkái 
tárgyában kivitelező kiválasztására 
indított eljárás eredményének megálla-
pítására, szerződés megkötésére 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal elfogadta 
az óvoda, kazánház építési, felújítási és 
átalakítási munkáinak elvégzésére 
vonatkozó vállalkozási szerződést, amely 
keretében a Zsigaács Kft. végezte el a 
beruházást. 
 
 
2009. 06. 12. 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete soron következő 
testületi ülését ezen a napon tartotta, 
melynek keretében az alábbi napirendi 
pontokat tárgyalta: 
 
 
Előterjesztés a Balassagyarmat, 
Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési 
Intézményi Társulás által fenntartott 
intézmények 2009. évi 
költségvetésének módosításával való 
egyetértésére 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a határozat 
mellékletében foglalt tartalom szerint 
egyetért a Balassagyarmat, Ipolyszög és 
Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi 
Társulás által közösen fenntartott 
intézmények 2009. évi költség-vetésének 
módosításával. 
 

 
Előterjesztés a Balassagyarmat, 
Ipolyszög, Patvarc és Hugyag 
Közoktatási Intézményi Társulás által 
fenntartott intézmények 2009. évi 
költségvetésének módo-sításával való 
egyetértésére 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a határozat 
mellékletében foglalt tartalom szerint 
egyetért a Balassagyarmat, Ipolyszög, 
Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi 
Társulás által közösen fenntartott 
intézmények 2009. évi költségvetésének 
módosításával. 
 
 
 
Előterjesztés az óvoda, kazánház épület 
épületgépészeti munkáinak elvégzése 
tárgyában kivitelező kiválasztására 
indított eljárás ered-ményének 
megállapítására, szerző-dés megkötésére 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal elfogadta 
a Faluközpont épület-gépészeti munkáinak 
elvégzésére vonatkozó vállalkozási 
szerződést, amely keretében a SIPI TEAM 
Kft. végezte el a beruházást.  
 
 



 

 5 

2009. 06. 17. 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete soron következő 
testületi ülését ezen a napon tartotta, 
melynek keretében az alábbi napirendi 
pontokat tárgyalta: 
 
 
Előterjesztés a „Patvarc község 
infrastruktúrájának korszerűsítése” 
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az ajánlatok 
értékeléséről készült összegzés szerinti 
tartalommal állapítja meg Patvarc Község 
infrastruktúrájának korszerűsítése tárgyában 
kiírt közbeszerzési eljárás eredményét. A 
közbeszerzés eredménye megtekint-hető az 
önkormányzatnál. 
 
 
Előterjesztés parlagfű és egyéb gyomok 
irtásával kapcsolatos vállalkozási 
szerződés megkötésére 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal 
vállalkozási szerződést köt a parlagfű és 
egyéb gyomok 2009. évi irtása tárgyában. 
 
 
Előterjesztés a Virágos Magyar-országért 
Programhoz kapcsolódó intézkedések 
megtételére 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Virágos Magyar-
országért Programban való részvétel, 
valamint a község képének fejlesztése 
nyomán 150. 000 Ft értékben virágok, 
dísznövények vásárlását és kihelye-zését 
határozza el. 
 
 
 

2009. 09. 28. 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete soron következő 
testületi ülését ezen a napon tartotta, 
melynek keretében az alábbi napirendi 
pontokat tárgyalta: 
 
 
Tájékoztató Patvarc Község 
Önkormányzata 2009. évi költség-
vetésének I. félévi végrehajtásáról 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2009. évi I. félévi 
költségvetési beszámolót elfogadja. A 
beszámoló terjedelmére való tekintettel 
megtekinthető az önkormányzatnál. 
 
 
Előterjesztés a Balassagyarmat, 
Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési 
Intézményi Társulás által fenntartott 
intézmények 2009. évi költségvetése I. 
félévi végrehajtásának 
véleményezésé-re 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a határozat 
mellékletében foglalt tartalom szerint 
egyetért a Balassagyarmat, Ipolyszög és 
Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi 
Társulás által közösen fenntartott 
intézmények 2009. évi költségvetésének I. 
félévi végre-hajtásával. 
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Előterjesztés a Balassagyarmat, 
Ipolyszög, Patvarc és Hugyag 
Közoktatási Intézményi Társulás által 
fenntartott intézmények 2008. évi 
költségvetése I. félévi 
végrehajtásának elfogadásával való 
egyetértésére 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a határozat 
mellékletében foglalt tartalom szerint 
egyetért a Balassagyarmat, Ipolyszög, 
Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi 
Társulás által közösen fenntartott 
intézmények 2009. évi költségvetésének I. 
félévi végre-hajtásával. 
 
 
Előterjesztés Patvarc Község 
Önkormányzata 2009. évi költség-
vetéséről szóló 2/2009. (II.17.) 
rendeletének módosítására 
 
 
A rendelet és melléklete terjedelmére való 
tekintettel megtekinthető az 
önkormányzatnál. 
 
 
Előterjesztés a Balassagyarmat, 
Ipolyszög és Patvarc Óvodai Nevelési 
Intézményi Társulás által fenntartott 
intézmények 2009. évi 
költségvetésének módosításának 
véleményezésére 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a határozat 
mellékletében foglalt tartalom szerint 
egyetért a Balassagyarmat, Ipolyszög és 
Patvarc Óvodai Nevelési Intézményi 
Társulás által közösen fenntartott 
intézmények 2009. évi költség-vetésének 
módosításával. 
 
 
Előterjesztés a Balassagyarmat, 
Ipolyszög, Patvarc és Hugyag 
Közoktatási Intézményi Társulás által 

fenntartott intézmények 2009. évi 
költségvetésének módosításával való 
egyetértésére 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a határozat 
mellékletében foglalt tartalom szerint 
egyetért a Balassagyarmat, Ipolyszög, 
Patvarc és Hugyag Közoktatási Intézményi 
Társulás által közösen fenntartott 
intézmények 2009. évi költségvetésének 
módosításával. 
 
 
Előterjesztés a 2010. évi Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíj pályázat kiírására 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

- csatlakozik a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
illetve a felsőoktatási tanulmányaikat 
a 2010/2011. tanévben megkezdeni 
kívánó fiatalok támogatására kiírt 
2010. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz 

- az ösztöndíj odaítélésére pályázatot 
ír ki 

- a fenti célra az Önkormányzat 
2010. évi költségvetésében 500. 
000.-Ft előirányzatot biztosít. 
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Előterjesztés a szociális ellátásokról 
és gyermekvédelmi támogatásokról 
szóló 5/2002. (VI.4.) rendelet 
módosítására 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a szociális igazgatásról 
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 32.§ (3) felhatalmazása alapján a 
szociális ellátásokról és gyermekvédelmi 
támogatásokról szóló 5/2002 (VI.4.) rendelet 
módosítására az alábbi rendeletet alkotja:  
A Rendelet 8/A § (2) bekezdése helyébe az 
alábbi szövegrész  lép:  
„(2) Az egy négyzetméterre jutó helyben 
elismert havi költség összege – 
figyelemmel a Szoctv. 38.§ (9) 
bekezdésében ea.) pontjára – 950 Ft.” 
 
 
Előterjesztés a Központi Óvoda 
alapító okiratának módosítására 
 
 
 Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Központi Óvoda 
alapító okiratának 3. pontjában szereplő 
Patvarci Tagóvoda címét az alábbira 
módosítja: „2668 Patvarc, Gyarmati u. 48.” 
 
 
Előterjesztés alapítvány székhelyé-nek 
bejegyzéséhez való hozzá-járulás 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárulását adja a 
„Patvarc Község Óvodájáért” 
magánalapítvány részére, hogy az 
alapítvány működése során székhelyként 
Patvarc Község Önkormányzatának 
tulajdonában álló 2668 Patvarc, Gyarmati u. 
48. számú ingatlant ingyenesen használja, a 
Nógrád Megyei Bíróságon székhely-ként 
bejelentse. 
 
 
Előterjesztés az első lakáshoz jutó helyi 
támogatásáról szóló 10/2001.(V.29.) 
rendelet módosí-tására 

A rendelet és melléklete terjedelmére való 
tekintettel megtekinthető az 
önkormányzatnál 
 
 
Előterjesztés lakáscélú kölcsön iránti 
kérelmek elbírálására 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az első lakáshoz jutók 
helyi támogatásáról szóló rendelet alapján 
Mogyorósi Tamás és Balkó Brigitta 
Balassagyarmat, Dózsa Gy. u. 35. szám 
alatti lakos a Patvarc, Fazekas M. u. 469/ 2 
hrsz. alatti ingatlanon történő lakóépület 
építéséhez 150 eFt kölcsönt nyújt. 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az első lakáshoz jutók 
helyi támogatásáról szóló rendelet alapján 
Erdélyi Tamás Balassagyarmat, Jószív u. 
10. szám alatti lakos a Patvarc, Fazekas M. 
u. 469/ 5 hrsz. alatti ingatlanon történő 
lakóépület építéséhez 150 eFt kölcsönt 
nyújt. 
 
 
Előterjesztés a Fazekas Mihály utcában 
lévő telefonoszlopok áthelyezésével 
kapcsolatos tervek és kivitelezési 
munkák megren-delésére 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Fazekas Mihály 
utcában lévő telefontartó oszlopok 
áthelyezésére megrendeli a kiviteli terveket 
a T-Com-tól. A kiviteli tervek birtokában 
történik majd meg az oszlopok áthelyezése. 
 
 



 

 8 

Előterjesztés Szécsény és Térsé-gének 
Turisztikai és Közművelődési 
Egyesületében történő belépésre (TDM) 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete tagként hozzájárul 
ahhoz, hogy a Szécsény és térségének 
turisztikai és közmű-velődési egyesülete 
pályázatot nyújtson be az ÉMOP – 2008 – 
2.3.1. pályázat keretében helyi turisztikai 
desztináció menedzsment szervezet 
létrehozásához. 
 
 
Előterjesztés önkormányzati 
rendeletek jogharmonizációs célú 
módosítására 
 
 
A rendelet és melléklete terjedelmére való 
tekintettel megtekinthető az 
önkormányzatnál 
 
 
 
Előterjesztés Patvarc Község Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat 
indítványának elbírálására 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
patvarci Cigány Kisebbségi Önkor-mányzat 
által megjelölt személy a Foglalkoztatási 
Információ Pont program működésének 
időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal 
helyiségét hétfői napokon 8 órától 12 óráig 
ingyenesen használja. 
 
 
Előterjesztés Patvarc község 2010. 
január 1-től 2010. december 31-ig terjedő 
időszakra vonatkozó közvilágítási 
szerződés megkötésé-re 
 
 
Patvarc Község Képviselő-testülete, Patvarc 
község 2010. január 1-től 2010. december 
31-ig terjedő időszakra vonatkozó 
közvilágítási szerződést a melléklet szerinti 
tartalommal, 17, 35 Ft/kWh nettó villamos 

energia díj ajánlati áron jóváhagyja, és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 
Előterjesztés településőr alkalma-
zását biztosító pályázat benyúj-tására 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az Igazságügyi és 
Rendészeti Minisztérium által „Felhívás a 
közrend és a közbiztonság erősítése 
érdekében közterület-felügyelőket nem 
foglalkoztató önkormányzatok részére” 
címmel megjelentetett kiírására pályázatot 
nyújt be településőr alkalmazása tárgyban. 
További információ az önkormányzatnál 
kérhető. 
 
 
Előterjesztés Patvarc Babits M. u. 211. 
hrsz. alatt lévő játszótér építésére 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Babits M. út 211/1. 
hrsz. alatt elsősorban pályázati forrást 
igénybe véve az előírt szabványoknak 
megfelelő maximum 3.000.000 forint értékű 
játszótér megtervezéséről döntött. 
 
 
Előterjesztés a Harangláb felújítására 
(I. forduló) 
 
 
Patvarc Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy tárgyalásokat 
kezdeményezzen a patvarci 129 hrsz-ú 
Harangláb felújítása tárgyában az érintett 
tulajdonos egyházak képviselőivel. 
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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 önkor-mányzata gondoskodik.  
 
A befogott kóbor kutyák jegyzéke az 
önkormányzat hirdetőtábláján tekint-hető 
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. 
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TÁJÉKOZTATÓ 
LAKÁSFENNTARTÁSI 

TÁMOGATÁSRÓL 
 
 
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan 
rászorult személyeknek, családoknak az 
általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára 
szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos 
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott 
hozzájárulás.  
 
Normatív lakásfenntartási támogatásra 
jogosult az a személy, akinek a 
háztartásában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150 %-át feltéve, hogy a lakásfenntartás 
elismert havi költsége a háztartás havi 
összjövedelmének 20%-át meghaladja. 
 
A lakásfenntartás elismert havi költsége az 
elismert lakásnagyság és az egy 
négyzetméterre jutó elismert költség 
szorzata. Az egy négyzet-méterre jutó 
elismert havi költség 2009. évben 450 Ft. 
 
A normatív lakásfenntartási támogatást egy 
évre kell megállapítani. 
Lakásfenntartási támogatás ugyan-azon 
lakásra csak egy jogosultnak állapítható 
meg, függetlenül a lakás-ban élő személyek 
és háztartások számától.               
A támogatás összegét a szolgáltatónak 
utaljuk! (ÉMÁSZ, VÍZMŰ stb…) 

 
HELYI  

LAKÁSFENNTARTÁSI  
TÁMOGATÁS 

 
 
Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult 
az a személy, akinek a háztartásában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, 
hogy a lakásfenntartás elismert havi 
költsége a háztartás havi összjövedelmének 
30 %-át nem haladja meg. Az egy 
négyzetméterre jutó helyben elismert havi 
költség összege 950.- Ft. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGYELEM! 

 
Októbertól már látogatható Patvarc község honlapja. 

www.patvarc.hu 
 

Fotógalériák, Hírmondó archívum, településtörténet és sok érdekesség... 
 

A honlap feltöltése folyamatos. 
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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 

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 
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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 
web: www.patvarc.hu  
 
BERNÁTH KORNÉLIA polgármester  06-20-569-5508  
 
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 48. 
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 
 
 
 
 
 

A KIADVÁNY  FELELŐS  KIADÓJA: 
Bernáth Kornélia polgármester 

A kiadvány megjelenik: 
időszakosan, ingatlanonként egy példányban, térítésmentesen! 

2009. 09. 30. 
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2009. 09. 02. 
Ünnepélyes keretek között átadásra 

került a település új óvodája. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

2009. 09. 02. 
Ünnepélyes keretek között átadásra 

került a település új ravatalozója. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2009. 09. 02. 
Ünnepélyes keretek között átadásra került a település három, 

szilárd burkolattal ellátott belterületi útja. 
 
 

Babits Mihály 108 m   Kis utca 189 m         Tölgyfa utca 578 m 
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Patvarc 
Gyarmati u. 48. 
patvarc@citromail.hu 
 
 
 
Bernáth Kornélia 
Polgármester Tárgy: Értesítés 
 
Tisztelt Polgármesternő! 
 

A Virágos Magyarországért verseny Szervező Bizottságának megbízásából 
örömmel értesítem, hogy településüket a szakmai zsűri díjazásra javasolta és 
Patvarc települést védnöki elismerésben részesíti. 

A díj átadására Sopronban, 2009. október 9-én 11 órakor tartandó ünnepélyes 
eredményhirdetésen kerül sor, melyen személyesen veheti át a települése által 
kiérdemelt díjat. 

A régió zsűrijének vezetőjeként ezúton gratulálok szép településükhöz, 
eredményes versengésükhöz.  
 

Tisztelettel: 
Eger, 2009. szeptember 29. 

Turcsányi Miklós 
 

 

 
Egyedi, 12 lapos naptárát megszerkesztheti a honlapunkon: www.z-horv.eu 

A nyomtatást, igény esetén a házhozszállítást 24 órán belül vállaljuk. 


