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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. június 28. napján 

tartott üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Szandai Attila alpolgármester, Forgács Ákos 

és Kiss Kálmán Zoltán képviselők 
 
HIVATALBÓL JELEN VAN: dr. Varga Andrea jegyző 
                                                    
Bernáth Kornélia polgármester köszönti a megjelenteket, a Képviselő-testület tagjait és a Hivatal 
dolgozóit. Megállapítja az ülés határozatképességét, 5 főből 4 fő van jelen (Ispán Ferenc képviselő 
igazoltan van távol) és megnyitja azt. Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e 
vélemény, javaslat. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 4 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
N A P I R E N D:  
 
1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 

1/2021. (II.15.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

2.) Előterjesztés a Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 
Napirendek 
 
1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 

1/2021. (II.15.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselő-testület 
tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
3/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 

Patvarc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 
1/2021. (II.15.) rendeletének módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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2.) Előterjesztés a Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: A Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 
kódszámú pályázat, keretében 95%-os támogatási intenzitás mellett van mód pályázatot 
benyújtani az önkormányzat tulajdonában álló külterületi utak fejlesztésére. Mindenképp 
érdemesnek tartom, hogy benyújtsuk a pályázatot. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 1. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2021.(VI. 28.) határozata 
a Külterületi helyi közutak fejlesztése ( VP6-7.2.1.1-21 kódszámú) 

pályázat benyújtásáról 
 

1. Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 1/1 arányban 
tulajdonában álló patvarci 016 és 034 hrsz-ú külterületi helyi közutak fejlesztése érdekében a 
Külterületi helyi közutak fejlesztése (VP6-7.2.1.1-21 kódszámú) pályázat keretében, 300 millió 
forintos maximális támogatási összegre, 95%-os támogatási intenzitás mellett. 
 

2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges önerőt biztosítja. 
 

3. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: pályázati felhívás szerint 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester: A Drégely és Környéke Kulturális és Szabadidő Egyesülettel 
kötne együttműködési megállapodást, támogatási szerződést az önkormányzat. Az Egyesület a 
támogatást településfejlesztési célra adja, amit fel lehet használni ingatlan-fejlesztésre, pályázati 
önerőre is akár. Az a kikötés, hogy rendezvényszervezésre, jármű vagy egyéb ingóság vásárlására 
nem fordítható. A támogatással természetesen el kell számolni az egyesület felé. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott. 
 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2021.(VI. 28.) határozata 
támogatási szerződés megkötéséről 

 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Drégely és Környéke Kulturális és 
Szabadidő Egyesülettel (2668 Patvarc, Gyarmati utca 69., Adószám: 18643350-1-12, képviseli: 
Sárkény Réka) támogatási szerződést köt, a határozat mellékletében foglalt tartalommal, Patvarc 
Község területén végzett fejlesztési feladatok támogatása érdekében. 
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2. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 

Határidő: nyilatkozat szerint 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
 
A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

 /: Bernáth Kornélia :/ /: dr. Varga Andrea :/ 
 polgármester jegyző 


