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Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület május 24-i ülésén döntött
két pályázat benyújtásáról. „Településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója”
pályázat keretében a tűzoltó szertár
épületének felújítására, az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati
kiírásra a Széchenyi utca aszfaltburkolatának
felújítása célra nyújtottunk be támogatási
kérelmet. Sajnos murvás út aszfaltozására
nem lehetett pályázni.
Az ülésen döntés született az óvoda felújítás
és bővítés közbeszerzési eljárásában az
kivitelező
személyéről.
A
nyertes
ajánlattevővel aláírásra került a szerződés és
gőzerővel megkezdődtek a munkálatok.

a szép boltíves födém megmarad, felülről kerül rá
vastag szigetelés.

A
járási
földhivatal
komplex
határszemléket
tart
májustól
októberig! A szemléken ellenőrizni
fogják a földhasználati szabályok
betartását,
a
dűlőutak
és
a
csapadékvíz árkok karbantartását,
valamint a parlagfű mentességet!!

Gólyahírek
az épület udvar felé bővülő részének alapozása is
megkezdődött

A beruházás 2016. novemberi befejezési
határidejét feszített tempó mellett tartani lehet.
A tetőről leszedett cserép a Kertészeti
központ épületére fog kerülni. Az átalakítás
jelentős földmunkával jár, 30 cm mélyen
kiszedésre kerül az aljzat s korszerű
szigeteléssel lesz ellátva

"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 újszülöttet:
Gergely Maja Mónika
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Zöldségvásár!
A Lovászpatonai Önkormányzat
mintagazdasága zöldségvásárt tart
Lovászpatonán a Kossuth téren
minden szerdán 9 órától 11:30
percig.
A terményeket a Lovászpatonai
kistérségi startmunka
mintaprogram mezőgazdasági
elemében termesztettük.

A Kertészeti Központ épületén elkészült a
tetőlécezés. Hamarosan fel kerül rá az
óvoda felújításnál leszedett cserép.

Megvásárolható terményeink:

Javuló közbiztonság Lovászpatonán

Újburgonya,Vöröshagyma
Fokhagyma,Lilahagyma
Csemegehagyma, Sonkahagyma
Bébicékla, Leveszöldség
Cékla savanyúság
Zöldparadicsom vöröshagymával
savanyúság, Fűszerpaprika por

A Képviselő-testület április 14-i ülésén vitatta
meg
a
Pápai
Rendőrkapitányság
beszámolóját a település közbiztonsági
helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről. Az elmúlt év statisztikai
adatai, a testület információi és tapasztalatai
egybehangzóan azt támasztják alá, hogy
érezhetően
javult
a
közbiztonság
Lovászpatonán.

A későbbiekben várható
termékeink:
Paprika (Tv, Blocky, Erős, Kápia,
Pritamin)
Paradicsom
Káposztafélék
Száraz- és fejtett bab
Tojásgyümölcs
Uborka (Kígyó, Eltevő)

Az eredmények a körzeti megbízotti csoport jó
színvonalú bűnmegelőzési munkáját, a
példásan működő helyi polgárőr egyesület
tevékenységét is dicsérik, de szerepe lehet
ebben az önkormányzat által üzemeltetett
térfigyelő kamera hálózatnak is.
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló
kormányhatározat ajánlásának megfelelően
önkormányzatunk felülvizsgálta a 2006-ban
elfogadott bűnmegelőzési és közbiztonsági
koncepcióját. Az új 5 évre szóló koncepció
alapvető célja az önkormányzat közbiztonsági
védelmét
szolgáló
alapfeladatának
színvonalasabb ellátása.
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját a
2016. június 25-én 19 órakor kezdődő
SZENT IVÁN- ÉJI FESZTIVÁLRA
Helyszín: Lovászpatona, Kastélypark
Program: 19.00 órától
Megnyitó: Pintér Imre Lovászpatona
Polgármestere
Zenés köszöntő
Köszöntő: Bolla Róbertné Ötletelők
Társasága
Avatóbeszéd Bakonyszücsi Hölgyek
Klubja/Bakonyszücs/
Óvodások műsora: Lovászpatona,
Nagydém, Nagygyimót óvodásainak
bemutatója
Két koma jelenet/Bakonyszücs
Dalok Napsugár Nyugdíjas
Egyesület/Nagytevel/
Favágók jelenet /Bakonyszücs/
Kacsatánc Nefelejcs Nyugdíjas Klub
Lovászpatona
Dalok Fürge Ujjak Klub /Nagygyimót/
Napsugár Nyugdíjas Egyesület
Tánccsoportjának bemutatója /Nagytevel/
Elvonókúra jelenet Nyugdíjas Klub
/Vanyola/
Abba tánc /Bakonyszücs/
Az erényes asszony jelenet Nefelejcs
Nyugdíjas Klub /Lovászpatona/

Sváb énekek Tewlana Liederschall Német
Nemzetiségi Kórus /Nagytevel/
Kánkán-Banyatánc Nagyik Klubja
/Nagydém/
Német Nemzetiségi Tánccsoport
bemutatója /Nagytevel
Zenés előadás Kertbarát Kör /Nagygyimót
/
Modern Táncok Teveli Táncos Lábak
/Nagytevel/
Örökzöld operettek Vanyolai Asszonykórus
/Vanyola/
Leszkóczy Anna énekel /Nagygyimót/
Nézését meg a járását /Bakonyszücs/
Hurrá! Nyaralunk! Irodalombarát-szakkör
/Lovászpatona/
Én így is jól érzem magam! Melódia
Slágerkör /Lovászpatona/
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Szervezők: 5letelők Társasága
Támogatók: Lovászpatona, Bakonyszücs,
Nagygyimót, Nagytevel, Vanyola községek
önkormányzatai

