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Önkormányzati Hírek

MEGHÍVÓ

A képviselő-testület augusztus 28-i ülésén
megválasztotta az október 12-i választáson
közreműködő Helyi Választási Bizottságot és
Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottságot.

Lovászpatona Község Önkormányzata szeretettel

Sajnos a 2011. évi népszámlálás kérdőíveire
adott válaszok alapján nem volt 25 fő
Lovászpatonán aki egyértelmű választ adott
volna a német nemzetiségi kötődéséről, ezért
a német nemzetiségi önkormányzat nem
működhet tovább.

az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek”

Szeptember 19-én tartotta a 2010-2014-es
ciklusra megválasztott Képviselő-testület az
utolsó ülését. Törvényi kötelezettség miatt
elfogadásra
került
a
nem
közművel
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz
begyűjtésére
vonatkozó
kötelező
helyi
közszolgáltatásról szóló rendelet. Jogszabály
szerkesztési
előírások
változása
miatt
módosult a helyi adó rendelet, de az adózok
terhei nem változtak.
Elfogadta testület a féléves költségvetés
teljesítéséről szóló beszámolót és idén is
csatlakozott az önkormányzat a Bursa
Hungarica ösztöndíj pályázathoz.
Pintér
Imre
polgármester
mindenkinek
megköszönte a négy éves ciklus során
végzett munkáját. Külön köszönetet mondott
Horváth Julianna alpolgármesternek, aki az
októberi választáson már nem kíván indulni,
mint mondta „kora” és sokrétű vállalkozói
teendői miatt.

A
képviselő-testület
2010-2014-es
ciklusban végzett tevékenységéről szóló
beszámoló a Hirmondó 3. és 4. oldalán
olvasható.

vár minden kedves érdeklődőt, hazalátogatót a
2014. szeptember 27-én,

című országos programsorozat keretében
megrendezésre kerülő
hagyományőrző
rendezvényen
Program:
16,00 óra

Megnyitó

16.10 óra

Avarok Nyilai Íjásztized bemutatója

16.40 óra

Amatőr Íjászverseny , ügyességi
versenyek

17.20 óra

Jurta és életmód bemutató

18.00 óra

Bográcsétel főzés és kóstolás

20.30 óra

Ünnepélyes tűzgyújtás

Helyszín: Somogyi kastély parkja

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:

Csonnó Piroska Hanna
Tóth Réka
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Határtalanul!-A Felvidéken
A
lovászpatonai
Bánki
Donát
Általános Iskola sikeresen pályázott az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által
kiírt Határtalanul! Programjára.
Ennek köszönhetően 390 750 Ft
támogatásban részesülnek, melyből a
hetedik osztály 19 tanulója és két kísérő
nevelő szeptember 24-26-ig háromnapos
szlovákiai kiránduláson vehet részt.
Az út során felvidéki bányavárosokat,
történelmi
emlékhelyeket,
műszaki
emlékeket keresnek fel. Léván , a Barsi
Múzeumban a helyi Juhász Gyula Alapiskola
hetedikeseivel
múzeumpedagógiai
foglalkozáson is részt vesznek
és
ellátogatnak
az
iskolába
is.
A kirándulást megelőző felkészítő órák , s az
utazást követő értékelő órák segítik a
gyerekeket , hogy egy teljesebb képet
alakítsanak ki a határokon túl élő
magyarságról.

A Süni csoportba 17 nagycsoportos gyermek
jár. Tóth Istvánné és Tóth Erika vezeti a
csoportot, gondozásban Kovács Istvánné
segít.
Szeptember
első
két
hetében
régi
óvodásainkat fogadtuk. Az új gyermekek és a
szülők szeptember 11, 12-én betekinthettek
az óvoda életébe. Szeptember 15-től fogadtuk
az új kiscsoportos gyermekeket.
Szeptember 13-án, szombaton 10 órától
szüreti mulatságot tartottunk. A délelőtt
folyamán
madárijesztőt
készítettünk,
amelyeket a szüreti felvonulásra is magunkkal
vittünk. Szőlőt daráltunk, és préseltünk.
Köszönjük a segítséget: Pintér Lászlónak,
Sulyok Ottónak és Tóth Istvánnak. A finom
mustot jóízűen fogyasztották a jelenlévők.
Reggeltől Bendes Lajosné és Pauer Lászlóné
finom gulyást főzött, ebből kínáltunk meg
minden
vendéget.
A
gulyásleveshez
szükséges
alapanyagokat
az
Önkormányzattól kaptuk.
Ebéd után a Süni csoport és a Csere-bere
néptánccsoport műsorát néztük meg. Minden
gyermeknek és felnőttnek köszönjük a
felkészülést.

a boldog nyertesek

Kastélykerti Óvoda hírei
Szeptember 1-től kettő csoporttal kezdtük
meg a tanévet.
A Maci csoportba 7 középső és 15
kiscsoportos gyermek jár. A csoportot
Kelemen Eszter és Pintér Ivett neveli,
gondozásban Lakatosné Horváth Krisztina
segít.

Vidám szüreti hangulatban ültünk fel a
feldíszített pótkocsikra. Köszönjük Pölöskei
Andrásnak, és Józsa Zoltánnak, hogy
biztonságosan szállította a gyermekeket,
felnőtteket!
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Tisztelt Lovászpatonaiak!
Október 12-én véget ér a 2010-2014-es
önkormányzati ciklus. A változó társadalmi és
gazdasági folyamatok sokszor nehéz helyzet elé
állították képviselő-testületünket, ahogyan a
lakosságot is. Munkánk megítélése az Önök joga
és feladata, a testület kötelessége a számadás.
Intézményi keretek
A nagy átalakulások időszakát éltük. A
közigazgatási reform részeként meg kellett
szüntetnünk a körjegyzőségeket, majd létrehozni a
közös önkormányzati hivatalokat. A települések
járásokba szerveződtek, az iskolák állami
fenntartásba kerültek. Mindez nagyon sok
feladatot adott a mindennapokban, melyeket a
hivatal és a testület munkájának köszönhetően
sikerült
megoldanunk.
Az
önkormányzati
intézményeket az elvárható takarékosság elve
szerint működtettük s ez a létszámmal való
gazdálkodásra is vonatkozott.

diákmunkát
biztosítani.
Részt
vettünk
a
munkanélküliek
képzése programokban
s
jelenleg is indulás előtt áll egy egy új kertészeti
képzés program.
Pályázataink, fejlesztések és rendezvények
Elsődleges célunk volt természetesen a település
fejlesztése anyagi értelemben, de emellett a
faluközösség építését is fontosak tartottuk. Ezek
megvalósításához pályázati források elnyerésére
volt
szükség.
A
pályázati
lehetőségek
kihasználása napjainkban nem azt jelenti, hogy
megvizsgálom mire van a legnagyobb szüksége a
településnek és elkészítem rá a pályázatot, hanem
azt, hogy minden pályázatra pályázok, amire van
saját erőm, és ami a falunak hasznára válhat. A
korábbi sikertelen – intézményfelújítási és
szennyvízcsatornázási - pályázataink ismételt
benyújtásáról nem mondtunk le, várjuk a
számunkra elérhető pályázati kiírásokat.

Gazdasági alapjaink
Működésünk
elengedhetetlen
feltétele
és
meghatározója az anyagi források megléte. Az
állam által minden településnek arányosan nyújtott
működési támogatáshoz, továbbra is szükség volt
a helyi adók beszedésére. Az adóterheket a ciklus
során a nehéz gazdasági helyzetre figyelemmel
nem növeltük, de azok csökkentésére sem
gondolhattunk,
ha
meg
akartuk
tartani
településünk
működőképességét.
Az
önkormányzat pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott
volt az elmúlt négy évben. Éven túli hitel
felvételére nem került sor. A pályázatokhoz
szükséges önerőt elő tudtuk teremteni, az
útfelújítást pályázati lehetőség híján saját erőből
valósítottuk meg. A pályázati támogatások
megelőlegezése miatt folyószámlahitel keretet
vettünk igénybe az éven belüli finanszírozási
problémák elkerülése érdekében. Intézményeink
működtetése zavartalan volt.
Foglalkoztatás, közmunkaprogram
Lovászpatonán országos átlagot meghaladó a
munkanélküliség. Képviselő-testületünk igyekezett
mindent
megtenni,
hogy
a
közmunka
programokban a lovászpatonaiak mind nagyobb
számban részt vegyenek. Külön öröm számunkra,
hogy a Startmunka Mintaprogramhoz a járásban
elsőként csatlakozhattunk. A korábbi gyakorló
kertben jól működő kertészetet alakítottunk ki 400
m2-es fóliasátorral, épülőfélben van a gazdaság
kiszolgáló épülete. A program sikeres folytatása
nagy lehetőségeket rejt magában a foglakoztatási
helyzet
javítása
terén.
A
diákok
nyári
foglalkoztatását is fontosnak tartottuk, az
igényelhető maximális létszámmal tudtunk

2011.

Támo-

Saját

gatás

erő

Összesen

________________________________________________

Idősbarát Önkormányzat Díj

1.000.000

Orvos Rendelő Felújítása

32.081.572 3.965.139

36.046.711

0 3.570.000

3.570.000

Orvosi lakás felújítása
Motoros fűkasza beszerzés

0

1.000.000

248.600

15.000

263.600

1.864.000

488.300

2.352.300

Bakonyaljai Vigasságok

0

60.000

60.000

Szüreti felvonulás

0

60.000

60.000

Idősek Napja

0 1.000.000

1.000.000

Vis maior útépítés
(Zrínyi, Patak és Kis u.)

2012.

________________________________________________

Traktor, pótkocsi és kasza

5.000.000 1.407.201

6.407.201

beszerzés
Jurták és íjász felszerelések
Községháza felújítás

2.482.040
13.507.857

670.150

3.152.190

3.956.542 17.464.399

és árusítóhelyek
Kastélynap rendezvény

1.102.400

231.498

1.333.898

Bakonyaljai Vigasságok

0

60.000

60.000

Szüreti felvonulás

0

60.000

60.000

Idősek Napja

0 1.000.000

1.000.000

2013.

________________________________________________

Kastélynap rendezvény
Óvodafejlesztés
Útépítés (Május1. u.,

675.530

0

675.530

19.470.800

0

19.470.800

0

14.382.751 14.382.751

(Öreghegyi u., Zrínyi u.)
Startmunka Mintaprogram I.

12.673.000

0

12.673.000

Bakonyaljai Vigasságok

0

60.000

60.000

Szüreti felvonulás

0

60.000

60.000

Idősek Napja

0 1.000.000

1.000.000
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Ravatalozó és közpark felújítás 19.047.562 2.650.000 21.697.562
„Apáink földjén” tábor,

3.466.526

0

3.466.526

23.607.000

0

23.607.000

Startmunka Mintaprogram III. 12.164.000

0

12.164.000

(íjász és tábori felszerelések)
Startmunka Mintaprogram II.

Vis maior útépítés (Dobó u.)

3.509.000

390.662

3.899.662

(2014. novemberi megvalósítás)

Társadalmi és közösségi élet
A lovászpatonai lakosokkal, az általuk létrehozott
társadalmi
szervezetekkel
szoros
együttműködésben kívántuk ellátni önkormányzati
feladatainkat. Ezúton is köszönetet szeretnék
mondani, azért a hathatós és számtalanszor
megvalósult segítségért, amelyet a lovászpatonai
polgárok és szervezetek nyújtottak testületünknek.
A Lovászpatonáért Alapítvány szervezeti kereteit
biztosítva,
tisztségviselői
jelentős
többletmunkájával
önzetlenül
segítette
önkormányzatunkat
települési
pályázatok
benyújtásával és bonyolításával (pl: Ravatalozó és
közpark, „Apáink földjén” tábor pályázatok)
Büszkék vagyunk a kiválóan működő Nefelejcs
Nyugdíjas Klubra, akiknek oroszlánrészük volt a
nagy
erkölcsi
értékkel
bíró
„Idősbarát
Önkormányzat Díj” 2011. évi elnyerésében,
színjátszó csoportjuk számos rendezvényen
öregbítette a falu hírnevét.
A Polgárőr Egyesület példamutatóan látta el
feladatát, sikeres pályázatot valósított meg
(terepjáró
gépjármű
pályázat)
és
rendezvényeinken értékes segítséget nyújtott.
A
Lovászpatona
Sportegyesülettel
az
együttműködésünk szintén kölcsönös előnyökön
és egymás segítésén alapult, ők is részt vettek a
községi kulturális és sportprogramjaiban és
sikeres
pályázattal
(sportöltöző
felújítás)
gyarapították a falut.

Az „Avarok nyilai” Íjásztized új színfolttal
gazdagította a település sport és szabadidős
lehetőségeit. Hagyományteremtő íjászversenyt
rendeznek évről-évre, s mindig számíthatunk rájuk
rendezvényeinken.
Elismeréssel és köszönettel kell szólnunk az
Irodalom
Barát
Szakkör,
a
Csere-Bere
Néptánccsoport és a Melódia Slágerkör tagjainak
közösségi munkájáról is, akik többek között az
adventi műsorok és a szüreti felvonulások
alkalmával jeleskedtek.
Faluközösségünk
immár
nemcsak
a
községhatárokon belül létezik,
hanem a
Lovászpatonáért Baráti Kör Közhasznú Egyesület
működése révén a község határain túlról, a faluból
már elszármazottak, újra tevékeny részesei lettek
életünknek. Az általuk szervezett „Apáink földjén
tábor” sikere azt bizonyítja, hogy az elköltözők
családja nem kell, hogy elszakadjon a szülőfalutól,
továbbra is tagjai maradhatnak közösségünknek.
A Baráti Kör ezen kívül emléktábla állítással és
könyv kiadással is jelenvolt falunk kulturális
életében.
A faluban jelen lévő két történelmi egyházat
erőnkhöz mérten támogattuk és törekedtünk a jó
együttműködésre.
A felsoroltakból kitűnik, hogy a mögöttünk álló
időszak mozgalmas és eredményes volt. A
lehetőségek felkutatása és az anyagi háttér
biztosítása nagyrészt az önkormányzat és a
Képviselő-testület feladata volt, de valamennyi
civil szervezetünk és az Önök hathatós segítsége
és együttműködése kellett ahhoz, hogy az
intézmények fenntartásán kívül a beruházásokfejlesztések, a rendezvények, sport és kultúra
területén
végzett
munka
sikeres
és
a
faluközössége számára értékes lehessen.
Köszönet ezért nekik, de külön köszönet a jobbító
szándékkal megfogalmazott kritikák, javaslatok és
a beruházásokkal járó némi akadályoztatás
türelmes
viseléséért,
valamint
a
megvalósításokban nyújtott segítségükért.
Röviden talán talán úgy fogalmaznék, jó volt
Önökkel és Önökért dolgozni!
Köszönöm mindnyájuknak a magam és a
Képviselő-testület nevében is!
Pintér Imre
polgármester
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Apáink Szülőföldje Lovászpatona
Régóta dédelgetett terv vált valóra
szervezetek
magányszemélyek
és
önkormányzat példás összefogásával.

civil
az

Sokszor elhangzik községi rendezvényeken,
vagy baráti beszélgetéseken, mennyi értékes
ember, család költözött el különböző okokból az
évek során Lovászpatonáról. Veszteség ez
mindnyájunknak,
de
nem
kell
ennek
végérvényesen így lennie. Aki elkerül a szeretett
szülőföldről egész életében visszavágyik oda.
A Lovászpatonáért Baráti Kör Közhasznú
Egyesületet a a faluból elszármazott, de máig
ide kötődő személyek hívták életre. Az
önkormányzat tudatos munkával hívja és várja
nemcsak a régi Patonaiakat, de azok családját
is.
Ezen szándékok és gondolatok mentén valósult
meg a Baráti Kör szervezésében, a
Lovászpatonáért Alapítvány
pályázatának
köszönhetően, az Avarok Nyilai Íjásztized és az
Önkormányzat közreműködésével, a Rendőrség
a lovászpatonai Polgárőrség és civil személyek
segítésével
az
“Apáink
Szülőföldje
Lovászpatona” tábor 2014. augusztus 11-én.

Az este 6 órakor a kastélyparkban tartott
megnyitón ünnepélyes táborzászló-avatásra és
emlékfa ültetésére kerül sor.

Nehéz lenne itt mindent felidézni és megmutatni,
de talán Barta Lászlóné Borsó Katalin főszervező
soraiból mi is megérezhetünk valamit a tábor
hangulatából és
idézve: „Volt zászlóavatás,
emlékfa ültetés, íjászbemutató és íjászverseny,
iskolások citerajátéka, éjszakai tábortámadás,
zászlóelrablás, lovagias visszavívás, rendhagyó
történelemóra, bográcsos lecsó, szalonnasütés,
dinnye, kürtőskalács, reggeli torna, fagyi, sportés ügyességi vetélkedő, fazekas-, kosárfonó-,
gyöngyfűző-,
gyertyaöntő
foglalkozás,
egésznapos nyárieső, esténként tábortűz,
nótázás és citeraszó, takarodó furulyaszó mellett,
búcsúesti Ki mit tud, tánc, focizsonglőr,
iskolarendőri bemutató, szirénás rendőrautóval
autókázás a faluban, polgárőr-foglalkozás,
biciklitúra a szomszédos Csárdapusztára a
Kossuth-kápolnához, vadregényes kerekezés az
Izar
mellett,
a
Nyárosban,
kincskereső
csapatverseny, Kossuth-bankóval díjazott példás
rend a sátrakban, és még sok minden más...”

Köszönet mindenkinek az összefogásért, az
elszármazottaknak
és
gyermekeiknek
a
bizalomért. Legyen ez egy szép hagyomány
kezdete. Zárszóként ismét Borsó Katalint
idézzük, mert gondolatában sokan osztozunk:
„Egyszóval valóra vált egy régi álmom! „S nagy
az én szívemnek ő gyönyörűsége …”
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6.
HIRDETMÉNY
A Phaeton Kft. – mint a 19-300610 kódszám alatt
nyilvántartásba vett vadászterület tulajdonosainak
közös képviselője- nevében a Vtv. 12.§ (4) bek.
alapján tájékoztatom a földtulajdonosi közösség
tagjait, hogy a Csángota-ér Vadásztársaságtól a
2013-es vadászati évre járó haszonbérleti díj
kifizetésére az alábbi időpontokban kerül sor:
2014. október 27.(hétfő) Lovászpatona,
Polgármesteri Hivatal 9:00 – 14:00 óra
2014. október 29.(szerda) Bakonyszentiván,
Polgármesteri Hivatal 9:00 – 14:00 óra
A vadászterülethez tartozó föld tulajdonosa,
amennyiben a közösség nyilvántartásában
szerepel,
személyazonosságának
igazolását
követően, külön igazolás nélkül jogosult az őt
megillető bérleti díj felvételére. Amennyiben az
ingatlan tulajdonosa személyesen nem tud
megjelenni, a részére járó összeget kizárólag
abban az esetben áll módunkban meghatalmazott
részére kifizetni, ha erre vonatkozóan hivatalos,
két tanú előtt aláírt meghatalmazást mutat be.
A vadászterülethez tartozó föld tulajdonosa,
amennyiben a közösség nyilvántartásában nem
szerepel, az alábbi iratok bemutatását követően
jogosult az őt megillető bérleti díj felvételére:
- Az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát,
- Az ingatlan tulajdonjogát igazoló egyéb okmány.
Kérjük, hogy a fenti iratokat abban az esetben is
szíveskedjen magával hozni, ha az ingatlan
tulajdonjogában az elmúlt 3 évben változás
következett be. Amennyiben a tulajdonszerzésnek
a
közösséghez
való
határidőben
való
bejelentkezését a terület új tulajdonosa
elmulasztotta, úgy az ebből származó károkért a
közösség nem felel.
A meghirdetett időpontokon kívül kifizetésre
nincs lehetőség, az elmaradt bérleti díjat a
következő évi kifizetéskor lehet felvenni.
Lovászpatona, 2014. szeptember 15.
Szabó Ervin
Phaeton Kft.
közös képviselő

Nefelejcs Nyugdíjas Klub hírei
(a Nyáron történtek)
- Marcalgergelyi falunapra kaptunk meghívást, ahol
színjátszóink szép sikert arattak
Klubprogram keretén belül:
- régi bevált recepteket cseréltünk,
- Semmelweis Ignác születésnapjára emlékeztünk,
- album készítéséhez fényképeket gyűjtöttünk,
- legkedvesebb verseinket olvastuk fel,
- zenét hallgattunk,
Meglátogattuk az Önkormányzatunk által
létrehozott kertészetet, ahol a sok szorgalmas kéz
munkája nagy elismerést, nagy tetszésnyilvánítást
aratott ,
A Lovászpatonáért Baráti Kör Közhasznú Egyesület
által szervezett nyári gyermektáborba is
elmentünk, tisztelettel adóztunk a kezdeményezés
előtt.
Az Újhegyre tervezett szalonnasütésünk az eső
miatt a klubhelyiségünkben volt, de így is jó
hangulatban, vidáman telt a délután.
Az Egészségmegőrző program keretén belül
meghívott vendégünk volt Valiczkó Ferencné, Anikó
és Horváth Károlyné, Irénke.
Köszönjük
a
színes,
tartalomban
gazdag
előadásokat.
Lakatos Károlyné
klubvezető

„Ez a gyertya most érted égjen,
Ki fent laksz már a magas égben.”
Búcsúzunk halottainktól:
Nagy Jenőné
Somogyi Béla
Szentiványi Lajos
Varga Gyuláné
Vass János
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