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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. július 20. napján 

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

Kiss Kálmán és Zoltán Ispán Ferenc 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 5 fő van jelen  megnyitja azt. 
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 5 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
N A P I R E N D:  
 
1) Előterjesztés a 39/2022.(V.31.) határozata módosítására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
Bernáth Kornélia polgármester: A pályázat benyújtáskor a képviselő-testület határozatban 
döntött az igényelt támogatás, a teljes beruházási összeg, valamint az önerő konkrét 
megjelölésével. A Magyar Államkincstár felé benyújtásra került a határozat alapján az előleg-
igénylés. Az előlegigénylés vizsgálata során a Magyar Államkincstár hiánypótlásra szólította fel 
önkormányzatunkat és kérte, hogy az elfogadott határozat kerüljön kiegészítésre. A határozat 
kiegészítése nem eredményezi a támogatási összeg, a beruházás teljes költsége vagy éppen az 
önerő összegének módosítását, nem ró többlet-terhet az önkormányzatra, csak a határozat 
további információkkal való kiegészítését tartalmazza. Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, 
hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
48/2022.(VII. 20.) határozata 

pályázattal kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Vidékfejlesztési 

Program keretében meghirdetett VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése című 
felhívás keretében a 3295302189 projektazonosító számon nyilvántartott „Külterületi út 
építése Patvarcon” című, a   3340381684 iratazonosító számú támogatói okirat alapján 
elnyert támogatás megvalósításáról szóló előterjesztést és úgy határozott hogy a beruházás 
megvalósítása mellett dönt. Fentiek alapján Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a 39/2022 (V.31.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 
A kérelemben megjelölt megvalósítási hely: 2668 Patvarc, hrsz. 034 és 016 
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A projekt összes költsége a támogatási kérelem alapján: 315.789.472.- Ft 
A projekt összes költsége a támogatói döntés alapján: 315.789.469.- Ft 
A projekt elszámolható költségei összesen a támogatási kérelem alapján: 315.789.472.- 
A projekt elszámolható költsége a támogatói döntés alapján összesen: 315.789.469.- Ft 
A projekt nem elszámolható költségei összesen: 0.- Ft 
Támogatás kérelemben igényelt támogatási összeg: 299.999.999.- Ft 
Támogatói döntésben megítélt támogatási összeg: 299.999.993.- Ft 
Támogatás intenzitása: 95% 
Önerő a támogatási kérelem alapján: 15.789.473.- 
Önerő a támogatói döntés alapján: 15.789.476.- 
A támogatási előleg összege és mértéke: 149.999.996.- Ft 
 

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati önerő 
összegét a költségvetésben elkülöníti és biztosítja. 
 

3. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat megvalósítása érdekében 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: pályázatban foglaltak szerint 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
Az polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

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


