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Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 31. napján 

tartott üléséről. 
 
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Szandai Attila alpolgármester és Kiss 

Kálmán Zoltán képviselő 
 
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 3 fő van jelen (Forgács Ákos és Ispán 
Ferenc képviselő urak igazoltan vannak távol.) megnyitja azt. Megkérdezi, hogy a napirendre 
vonatkozóan van-e vélemény, javaslat. 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő- testület 3 igen 
szavazattal elfogadott. 
 
N A P I R E N D:  
 
Nyílt ülés 
 
1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. 

(II.20.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
2.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
3.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési 

szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó önkormányzatok 2021. évi 
összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

4.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2021. évi ellátásáról 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
5.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2022/2023. nevelési évben indítható 

óvodai csoportjainak meghatározására és egyes óvodai csoportokban a maximális létszám 
túllépésének engedélyezésére 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

6.) Előterjesztés a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és kezeléséről szóló közszolgáltatási 
szerződés módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
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7.) Előterjesztés a bölcsődei étkeztetés feladatainak szolgáltatói szerződés keretében történő 
ellátására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

8.) Előterjesztés a fogorvosi körzet feladatellátási szerződésének jóváhagyására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

9.) Előterjesztés elővásárlási jogról való lemondásról 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

10.) Előterjesztés pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 
Napirendek 
 
1.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 

3/2022. (II.20.) rendeletének módosítására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester: A költségvetés módosításának főbb céljai: lakossági víz-és 
csatornaszolgáltatás támogatása, Magyar Falu program keretében meghirdetett 
„Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” 
megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására kiadott Támogatói Okirat, bérfejlesztés 
támogatása, területalapú támogatás, közfoglalkoztatási program előirányzatainak biztosítása. 
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal 
kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincs. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
5/2022. (VI. 03.) önkormányzati rendelete 

Patvarc Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.20.) 
rendeletének módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
2.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 
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 3 igen szavazattal elfogadott. 
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 

Patvarc Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának elfogadásáról 
 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
3.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó 

költségvetési szervei, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó 
önkormányzatok 2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadására 
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 határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

31/2022.(V. 31.) határozata 
2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 

 

 

1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 
tartalommal elfogadja a 2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2022. május 31. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester  
            dr. Varga Andrea jegyző 

 
4.) Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2021. évi ellátásáról 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 

 
Bernáth Kornélia polgármester: Ez a szokásos beszámoló, amit minden év május 31. napjáig el 
kell fogadnunk. A népesség adatból kitűnik, hogy a lakosság száma lassan, de növekvő tendenciát 
mutat. 2001. évben 719 fő volt a népesség, 2022. évben pedig már 765 fő a népesség. 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 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
32/2022.(V. 31.) határozata 

az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
2021. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 
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1./ 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 2021. évi 
ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg. 
 
 Határidő: 2022. június 05. 
 Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a gyermekeket és az 

ifjúságot érintő rendeletalkotást, rendelet-felülvizsgálatot és módosításokat megelőzően 
folytasson egyeztetést azokkal a civil szervezetekkel, amelyek az adott korosztály 
társadalmi körülményeivel érintettek.  

 
 Határidő: folyamatos 
 Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

                          dr. Varga Andrea jegyző 
 
5.) Előterjesztés a Balassagyarmati Központi Óvoda 2022/2023. nevelési évben 

indítható óvodai csoportjainak meghatározására és egyes óvodai csoportokban a 
maximális létszám túllépésének engedélyezésére 
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 az 1. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
33/2022.(V. 31.) határozata 

a Balassagyarmati Központi Óvoda 2022/2023. nevelési évben   
indítható csoportjainak számáról 

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi XCX. törvény 83. § (2) bekezdés d.) pontjában kapott hatáskörében eljárva, a Balassagyarmati 
Központi Óvodában (székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19.; OM 200635) a 
2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az alábbiak szerint határozza meg: 

2022/2023. nevelési év 
 Feladatellátási hely megnevezése: Indítható óvodai csoportok 

1. Központi Óvoda 4 csoport 

2. Nyitnikék Tagóvoda 5 csoport 

3. Meseerdő Tagóvoda 2 csoport 

4. Cseperedő Tagóvoda 3 csoport 
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5. Játékvár Tagóvoda 4 csoport 

6. Ipoly-parti Csipcsirip Tagóvoda 1 csoport 

7. Patvarci Hársfavirág Tagóvoda 1 csoport 

ÖSSZESEN: 20 csoport 

 
2) A polgármester utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a 2022/2023. nevelési év indításánál és 
nevelési év közben folyamatosan kísérje figyelemmel a csoportlétszámok változását. Amennyiben 
új gyermek felvétele, átvétele miatt a maximális létszám túllépésének fenntartói hatáskörben 
történő engedélyezése szükségessé válik, terjessze be az intézmény kérelmét a Képviselő-testület 
elé. 
 
Határidő: folyamatosan 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella 
 

3) A polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Balassagyarmati Központi 
Óvoda vezetőjét és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: 2022. június 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
34/2022.(V. 31.) határozata 

a Balassagyarmati Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének  
a 2022/2023. nevelési évben történő engedélyezéséről 

 

1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a Balassagyarmati 
Központi Óvoda (székhely: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc utca 19.; OM 200635) alábbi 
feladatellátási helyein, csoportjaiban és létszámokkal engedélyezi a 2022/2023. nevelési évben a 
maximális csoportlétszám túllépését:  

 
 
2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa az óvoda vezetőjét és 
tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: 2022. június 15. 
Felelős: dr. Varga Andrea jegyző 

 

BALASSAGYARMATI KÖZPONTI ÓVODA (OM: 200635) 
2022/2023. nevelési év 

Feladatellátási hely Csoport Engedélyezett létszám 
Meseerdő Tagóvoda Tekergő  29 fő 

Pillangó 29 fő 
Cseperedő Tagóvoda Hétszínvirág 28 fő 
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3) A Képviselő-testület utasítja a Balassagyarmati Központi Óvoda vezetőjét, hogy a 
2021/2022. nevelési évben a felvételi és átvételi kérelmek teljesítésekor a vonatkozó jogszabályok 
és a fenntartó által engedélyezett létszámokra alapozva járjon el.  Amennyiben az óvoda jelen 
döntéssel nem érintett csoportjában vagy létszámmal szükségessé válik a maximális 
csoportlétszám túllépésének fenntartói engedélyezése, az óvodavezetőnek haladéktalanul jeleznie 
kell azt a Képviselő-testület felé.  

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Knyazoviczkiné Rutai Gabriella óvodavezető 
 
 
6.) Előterjesztés a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és kezeléséről szóló 

közszolgáltatási szerződés 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 határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 
 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
35/2022.(V. 31.) határozata 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 

1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DTKH Duna-Tisza közi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (Székhely: 6000 
Kecskemét, Kisfái 248 0737/12 hrsz.) és a "Zöld Híd B.I.G.G." Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2100 Gödöllő, 
Dózsa György út 69.) 2022. december 18-án kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés módosítását a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
 
Határidő:  2022. május 31. 
Felelős:Bernáth Kornélia polgármester 
 
 
7.) Előterjesztés a bölcsődei étkeztetés feladatainak szolgáltatói szerződés keretében 

történő ellátására 
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: 2022. június 01. napjától 5 év határozott időtartamra szól a 
szerződés. Minden segítséget köszönünk a hivatalnak. A bölcsődei étkeztetés Szügyből lesz 
megoldva. 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 3 igen szavazattal elfogadott. 

 



7 

 

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
36/2022.(V. 31.) határozata 

a bölcsődei étkeztetés feladatainak szolgáltatói szerződés keretében történő  
ellátásáról 

 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított és fenntartott 
Patvarci Mesesziget Bölcsőde (székhely: 2668 Patvarc, Gyarmati utca 48.; törzskönyvi 
azonosító: 847296) bölcsődei étkeztetéséhez szükséges feltételek biztosítására a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és egyéb vonatkozó 
jogszabályok előírásainak figyelembevételével a határozat melléklete szerinti tartalommal 
szerződést köt a Szügy Község Önkormányzatával (székhely: 2699 Szügy, Rákóczi út 99-101.; 
törzskönyvi azonosító: 453440). 
 
 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést aláírja és az egyéb 
szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Határidő: 2022. június 1. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
8.) Előterjesztés a fogorvosi körzet feladatellátási szerződésének jóváhagyására 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester ismerteti az előterjesztést. A település lakosságát tájékoztatni 
fogjuk.  
 
dr. Varga Andrea jegyző: 2022. július 1. napjával kezdenek az orvosok. Minden ugyanott marad 
ahol eddig volt, a rendelési idő viszont növekedni fog, hiszen ők már főállásban fogják ellátni a 
feladatot, nem pedig helyettesítéssel. Tudomásom szerint magánrendelést is fognak vállalni, 
elsődlegesen szájsebészeti ellátás vonatkozásában. 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

37/2022.(V. 31.) határozata 
fogorvosi körzet feladatellátási szerződésének  

jóváhagyásáról 
 
 
1) Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint 
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b.) pontjában 
kapott hatáskörében eljárva, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-a 
alapján, figyelemmel a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 
(II. 25.) EüM rendeletben foglaltakra, a Patvarc község közigazgatási területét is magába foglaló 
balassagyarmati 5. számú fogorvosi körzetben praxisjogot megszerző Dr. Göndöcs-Kálmán 
Fanni Sára fogorvos (orvosi bélyegző száma: 75100) személyes közreműködésével működő 
Surgical Experts Kft.-vel (cgj.: 01 09 376143; adószám: 28836579-2-41; székhely: 1038 Budapest, 
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Tündérliget utca 4. D. ép. fszt. 4.; ügyvezető: Dr. Göndöcs György) megkötendő feladatellátási 
szerződést jóváhagyja. 
 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladatellátási szerződést aláírja, a 
döntésről az érintetteket tájékoztassa és az egyéb szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
 
Határidő: 2022. június 15. 
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 
 

 
9.) Előterjesztés elővásárlási jogról való lemondásról 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 

Bernáth Kornélia polgármester: Györösi István kérelmet nyújtott be Patvarc Község 
Önkormányzatához, melyben előadta, hogy meg szeretné vásárolni a 093/1/P hrsz-ú pince 
ingatlant Cservenák Mihály, Patvarc, Tölgyfa út 11. szám alatti lakostól. Az ingatlan tekintetében 
Patvarc Község Önkormányzata elővásárlási joggal rendelkezik. Az önkormányzat nem szokott 
élni az elővásárlási jogával. 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 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

38/2022.(V. 31.) határozata 
elővásárlási jogról való lemondásról 

 
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Cservenák Mihály eladó 

és Györösi István vevő közötti adásvételi szerződés tervezetét a 093/1/P hrsz alatt felvett 44 
m2-es pince ingatlan vonatkozásában. A képviselő-testület nem kíván élni az elővásárlási 
jogával. 

 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: nyilatkozat kiadására 2022. június 10.  
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
10.) Előterjesztés pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester 
 
Bernáth Kornélia polgármester: Ehhez az anyaghoz most kaptunk egy plusz határozati 
javaslatot, mely azt tartalmazza, hogy az önkormányzat együttműködési megállapodást köt a 
Drégelyvár Kulturális Egyesülettel. Az előterjesztésben szereplő pályázatot már tárgyalta a 
képviselő-testület, de a Magyar Államkincstár kezdeményezte, hogy a pályázatok benyújtásakor 
elfogadott és csatolt határozatot a képviselő-testület módosítsa akként, hogy ne csak a 
pályázatban elnyerhető keretösszeg kerüljön megjelölésre, hanem forintra lebontottan 
részletezésre kerüljenek a pályázat főbb tartalmi elemei.  Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, 
hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban. 
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A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az 1. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

39/2022.(V. 31.) 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 és a   3340381684 
iratazonosító számú támogatói okirat alapján elnyert támogatás megvalósításáról szóló 
előterjesztést és úgy határozott hogy a beruházás megvalósítása mellett dönt. 
 
A kérelemben megjelölt megvalósítási hely: 2668 Patvarc, hrsz. 034 és 016 
A projekt teljes költsége összesen: 315.789.469.- Ft 
A projekt elszámolható költségei összesen: 315.789.469.- Ft 
A projekt nem elszámolható költségei összesen: 0.- Ft 
Támogatás összege: 299.999.993.- 
Támogatás intenzitása: 95% 
Önerő: 15.789.476.- 
Saját forrás: 15.789.476.- Ft 
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 
 
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2. számú határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadott. 

 
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

40/2022.(V. 31.) határozata 
a Drégelyvár Kulturális Egyesületettel való együttműködési megállapodás  

megkötéséről 
 
 
1./ Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt 

tartalommal együttműködési megállapodást köt a Drégelyvár Kulturális Egyesülettel. 
 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
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 Határidő: folyamatos 
 Felelős: Bernáth Kornélia polgármester 

 
 

Az polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

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


