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Önkormányzati Hírek
Lovászpatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2013. június 27-én elfogadta
Lovászpatona Község Helyi Esélyegyenlőségi
Programját.
A
stratégiai
dokumentum
megírását az tette szükségessé, hogy a
vonatkozó
jogszabályok
értelmében
az
önkormányzat
az
államháztartás
alrendszereiből, az európai uniós forrásokból,
illetve a nemzetközi megállapodás alapján
finanszírozott egyéb programokból származó,
egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton
odaítélt támogatásban 2013. július 1-jétől csak
akkor részesülhet, ha az egyenlő bánásmódról
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény rendelkezéseinek
megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi
programmal rendelkezik.
A Helyi Esélyegyenlőségi Programot az
önkormányzati hivatal munkatársai a Türr István
Képző és Kutató Intézet szakmai mentorálásával és
számos, a témában érdekelt civil és szakmai
szervezet, intézmény bevonásával készítették el.
A dokumentum a jogszabályban meghatározott 5
fő célcsoport – a mélyszegénységben élők és/vagy
romák, a gyermekek, a nők, az idősek és a
fogyatékkal élők- tekintetében tartalmaz egy
Lovászpatonára
vonatkozó
részletes
helyzetelemzést, illetve a következő 5 évben
megvalósítandó
konkrét
feladatokat,
tevékenységeket.
Július 18-i ülésén a Képviselő-testület saját erős
útépítési beruházásról döntött. A fejlesztés során 1
kilométer belterületi út fog aszfaltburkolatot kapni.
A több mint 14 millió forintos beruházásból a
Zrínyi és az Öreghegyi utcák, illetve a Május 1.
utca fog megújulni. A kivitelezési szerződés
aláírására a napokban került sor a legjobb ajánlatot
adó győrújbaráti Lang Szolg Kft-vel. A
munkálatok augusztus elején kezdődnek meg.

A június 24-i felhőszakadás következtében erősen
megrongálódott
Dobó
utca
helyreállítása
érdekében vis maior kárigényt nyújtott be
önkormányzatunk.
Az
igénylés
elbírálása
folyamatban van.

Az Újhegytől nyugatra fekvő dombokról lezúduló
esővíz kimosta a murvás út nagy részét és betört a
a lakóingatlanokra is.

Gólyahírek

"Azért mert szerettek, jöttem a világra,
s lettem kicsi csillag, szülők boldogsága.
Szeressetek mindig igaz szeretettel,
a kincsetek vagyok, kicsi kincs, de ember”
Köszöntjük az újszülötteket:
újszülötteket:
Böröcz Jázmin
Tardi Dzsulió Márk
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Élet az iskolában
Az országjáró kirándulás keretében a kisebbek
Győrben jártak, a nagyobbak Visegrádon
töltöttek egy tartalmas napot.

Pályázati Hírek
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
befogadta a Lovászpatonáért Alapítvány
pályázatait a Kastélynap megrendezése és a
Közösségi
célú
eszközbeszerzés
témakörökben.
Ez
utóbbi
projekt
ötletgazdája,
kezdeményezője és a megvalósítás egyik
résztvevője a Lovászpatonáért Baráti Kör
Közhasznú Egyesület.

A 2012-2013-as tanévet Lovászpatonán 153,
Vanyolán 23 tanulóval zártuk.
21 nyolcadikos búcsúzott az intézménytől.
A kitűnő és a jeles (1 négyes jegy) tanulók
könyvjutalomban
részesültek:
Császár
Armand, Nagy Loretta,
Simon András,
Szentiványi Réka, Garai Noel, Keinauf Norina,
Lakatos Rozi Katalin, Sárközi Balázs, Csicsai
Hanna, Horváth Eszter, Nagy András, Szűr
Marcell, Baráth Tamás, Laki Rebeka, Császár
Klaudia, Dudás Krisztián, Fekete
Laura,
Kovács Fanni Viola, Busa Blanka, Busa
Erzsébet, Busa Tibor, Horváth Zsolt László,
Lakatos Brigitta, Laczó Erika.
Sajnos több tanuló nem tudta teljesíteni a
követelményeket.
Közülük
egy
tanuló
évismétlésre, 18 pedig javítóvizsgára lett
utasítva. A javítóvizsga 2013. augusztus 26án ( hétfőn ) reggel 8 órakor lesz, melyről az
érintett tanulók szülei értesítést kapnak!
A kiemelkedő sportolók, akik a megyei
versenyen is helyezést értek el a pápai fürdőbe
kirándultak. Laczó Erika a megyei első
helyezésével meghívást kapott az országos
diákolimpiára, ahol 14. lett.
Gratulálunk, s további sikereket kívánunk a
középiskolában is!

A Baráti Kör tagjai vetették fel, hogy a
Lovászpatonáról
elköltözöttek
leszármazottaival meg kellene ismertetni szüleik,
nagyszüleik faluját. Erre jó lehetőséget adna
egy tábor kialakítása. Az ehhez szükséges
eszközbeszerzést valósítaná meg a projekt.
A pályázat keretében sátrakat szereznének be
és a Rákóczi utcai szabadidő parkban
kialakítandó táborhely számos használati
berendezéssel bővülne: padok, kerti zuhany,
bogrács
állványok,
gurulós
grillsütő,
sporteszközök stb.
Június elején érkezett meg a tavaly beadott
EMVA LEADER falufejlesztési pályázatunk
támogató határozata, melyet szintén a
Lovászpatonáért Alapítvány nyújtott be. A
projekt keretében a
Ravatalozó fog
megújulni, valamint a Tűzoltószertár és a CBB
bolt előtti közterület felújítása valósul meg. A
beruházásra több mint 19 millió forintot nyert
az alapítvány.
A tervek szerint halottak napjára elkészülő
ravatalozóra cserépfedéses tető kerül, mely
oszlopokkal alátámasztva 6 méter hosszan ki
fog nyúlni az épület falsíkjától. A nyitott
előtérben fog helyett kapni a ravatal.
A
temető kapujától térköves járda vezet majd az
épülethez.
A Tűzoltószertár előtti tér egy része térkő
burkolatot kap, növényzet telepítésére és
parképítési munkálatokra is sor fog kerülni.
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MEGHÍVÓ
SAJTÓKÖZLEMÉNY
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL BŐVÜLT
PÁLFFY 2003KFT. ESZKÖZÁLLOMÁNYA

A

2013. július 29.
Cégünk, a Pálffy 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság sikerrel pályázott
az Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési
Programja keretében meghirdetett „Mikro-, kis- és
középvállalkozások technológiai fejlesztése” című
pályázati
kiírásra.
A
projekt
keretében
konyhatechnológiai
eszközök
beszerzésével
fejlesztette a vállalkozás eszközparkját. Az 25,2
millió összköltségű fejlesztés megvalósításához 10
millió forint összegű, vissza nem terítendő
támogatást nyertünk „Eszközbeszerzés a Pálffy
2003 Kereskedelmi Kft.-nél” című projektünkkel.
A projekttervet és a támogatási kérelmet 2011. július
19-én nyújtottuk be a Magyar Gazdaságfejlesztési
Központ részére.
A projekt keretén belül hűtőszekrény, pasztörizáló gép,
fagylaltsokkoló, fagylalt hűtőszekrények, fagylaltgép és
fagylaltkészítő gép beszerzésére került sor.
Vállalkozásunk nagy jelentőséget tulajdonít az
eszközök beszerzésének, hiszen használatukkal a
vállalkozás üzemmérete növelhető, a megrendelés
állomány bővíthető, az elvégzett munkák volumene
nagyobb lehet. Folyamatosan nagy gondot fektetünk
eszközparkunk
karbantartására,
új
eszközök
beszerzésére a nyújtott szolgáltatás minőségének-, a
vendégek által elvárt színvonal fenntartása és az
eredményesség javítása céljából.

Pálffy 2003 Kft.
Cím: 8553 Lovászpatona, Rákóczi u. 24. A. ép
E-mail: info@palffyetterem.hu
Honlap: www.palffyetterem.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Szeretettel meghívjuk Önt és Családját a
Kastélyparkban
2013. augusztus 18-án 15 órakor kezdődő
Patonai Kastélynap 2013.
rendezvényre
15,00
15,05
15,25
15,30

Megnyitó: Pintér Imre polgármester
Néptánc: Bánki Donát Általános Iskola
Csere-bere tánccsoport- Lovászpatona
Horváth Géza fotóművész fotókiállítása
Megnyitja: Dr. Nagy-L. István
múzeumigazgató
15,40 Lovászpatonai Baráti Kör Közhasznú
Egyesület és a Lovászpatonai
Irodalombarát Szakkör: Zenés irodalmi
barangoló lovászpatonai szerzők
munkáiból
16,00 Nefelejcs Nyugdíjas Klub: Vasutas tánc
16,15 Jaffa Slágercsoport: Könnyűzenei
előadás
17,15 Sági Sárga Rózsa Klub: Nótacsokor
17,30 Szivárvány együttes: Cigány slágerek és
nóták
18,00 Vacsora
Tombolasorsolás: Lovászpatonáért Baráti Kör
Közhasznú Egyesület
18,30 Kaczor Feri könnyűzenei műsora
19,20 Magyar nóták Szórádi Árpád élő zenei
kíséretével
20,30 Pápai Musical Stúdió: Dívák estéje
Délelőtt 10 órától labdarúgóverseny a sportpályán
A rendezvény ideje alatt:
- Az iskola aulájában természetfotó kiállítás, a
földszinti nagyteremben festménykiállítás és a
földrajzteremben fotókiállítás látható.
- A kisiskolában helytörténeti kiállítás várja az
érdeklődőket.
- Az óvoda kiskertjében arcfestő és lufi hajtogató
szórakoztatja a kisebbeket.
- A sportpályán 15-20 óráig légvárcsúszda biztosít
felhőtlen kikapcsolódást a gyerekek számára.
- A parkban íjászbemutató lesz és quadozásra is lesz
lehetőség.
Lovászpatonáért Alapítvány
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FELHÍVÁS
parlagfű írtására

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Bővült a DODO 94 Kft. eszközállománya az Új
Széchenyi Terv segítségével
2013. július 29.
A DODO 94 Kft. 12,2 millió forint vissza nem
térítendő támogatást nyert a „Mikro-, kis- és
középvállalkozások technológiai fejlesztése”
című pályázaton az Új Széchenyi Terv
keretében. A 30,5 millió forintot meghaladó
összköltségvetésű
beruházásból
konyhatechnológiai eszközök beszerzésével
fejlesztette a vállalkozás eszközparkját.
A projekttervet és a támogatási kérelmet 2011.
július 22-én nyújtották be a Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. részére.
A projekt keretén belül hűtőszekrény,
fagyasztószekrény, jégkészítő gép, fagylalttároló
hűtőszekrény, hűtőgép, fagylalt hűtőszekrény,
fagylaltvitrin, süteményes hűtött vitrin, fagylaltos
hűtött vitrin, pasztörizáló gép, fagylaltkészítő gép
valamint mosogatógép beszerzésére került sor.
A beruházás nyomán munkahelyek teremtésére
is sor került.
A vállalkozás nagy jelentőséget tulajdonít az
eszközök beszerzésének, hiszen használatukkal a
vállalkozás üzemmérete növelhető, a vendégkör
bővíthető, az értékesítés bevétele folyamatosan
nagyobb lehet. Mindig nagy gondot fektetnek az
eszközpark
karbantartására,
új
eszközök
beszerzésére
a
nyújtott
szolgáltatás
minőségének-, a vendégek által elvárt színvonal
fenntartása és az eredményesség javítása céljából.
DODO 94 Kft.
Cím: 8553 Lovászpatona, Rákóczi u. 24.
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről
szóló 2008. évi XLVI. törvény 17 §.(4) bek.
szerint: „A földhasználó köteles az adott év
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű
virágbimbójának kialakulását megakadályozni,
és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenntartani.” A
parlagfű magvai április elejétől kezdődően
tömegesen csíráznak, virágzásának ideje zömmel
július vége, augusztus és szeptember hónapok. A
parlagfű irtása történhet mechanikai eszközökkel
(pl: gyomlálás, kapálás, kaszálás). A kézi
gyomlálás és kapálás előnye, hogy teljes
mértékben eltávolítja a parlagfüvet. Felhívom a
tisztelt lakosság figyelmét, hogy helyszíni szemlék
formájában fokozatos ellenőrzések történnek a
fertőzött területek felmérése érdekében. A
parlagfű észlelése esetén külön felszólításra
nincs lehetőség, azonnal el kell rendelni a
közérdekű védekezést. (Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság, Belterületen: település jegyzője) A
közérdekű védekezés költsége és az egyéb,
járulékos költségek az ingatlantulajdonost
terhelik. A közérdekű védekezés elrendelése
mellett a növényvédelmi szerv növényvédelmi
bírságot szab ki. A bírság mértéke a terület
nagyságától és az erősen allergizáló növény
előfordulásának mértékétől függ.
dr. Reichert László aljegyző

„Ez a gyertya most érted égjen,
Ki fent laksz már a magas égben.”
Búcsúzunk halottaink
halottainktól:
ainktól:
Bácsi Mihályné
Cziráki Lászlóné
Iváncza Mihály
Magasházi István

ctàÉÇt| [•ÜÅÉÇw™A t lovászpatonai önkormányzat lapja, Felelős kiadó: Pintér Imre polgármester. Készült az önkormányzat hivatalában

