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Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület május 25-i ülésén meghozta a
Község Településképi Arculati Kézikönyve és
Településképi rendelete elkészítésére vonatkozó
döntéseit, valamint elfogadta az ehhez szükséges
partneri egyeztetés szabályairól szóló rendeletét.
Pályázataink
I. Uniós pályázatok
A Széchenyi 2020 program operatív programját
képező
Vidékfejlesztési
Program
(VP)
pályázatokra önkormányzatunk három pályázatot
nyújtott be.
I/1.) A 2016. május 26-án a ”Településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós
közösségi
tér
létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című, VP67.4.1.1-16-os kódszámú pályázatra, az egykori
tűzoltó
szertár
épületének
fejújítására
27.040.479,-Ft pályázati támogatást igényeltünk a
Lovászpatonáért Alapítvánnyal közösen.
A 2017. július 13-án aláírt támogatási okirat szerint
pályázatunk 18.078.777 támogatást nyert. Az
épület nyeregtető építését a VP Irányító Hatósága
nem támogatta. Ezzel kapcsolatban kifogást
nyújtottunk be, mivel községképi szempontból ez
volt a felújítás legfontosabb eleme. A kifogás
elbírálásáról még nem kaptunk értesítést.
I/2.) 2017. február 24-én nyújtottuk be a
„Külterületi
helyi
közutak
fejlesztése,
önkormányzati
utak
kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő- és munkagépek beszerzése” című VP67.2.1.-7.4.1.2-16
kódszámú
pályázatunkat,
Bakonyság önkormányzatával közösen, melyben
homlokrakodóval,
tolólappal,
ároktisztító
adapterrel, rézsűkaszával, gréderrel felszerelt
traktor beszerzéséhez kértünk 18.324.867,-Ft
támogatást. A hiánypótlási folyamat lezárult.
Pályázatunk a 2017. július 27-én kelt értesítés
szerint a jogosultsági feltételeknek megfelel. A
támogatás odaítéléséről még nem született
döntés.

I/3.) A „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális
fejlesztése,
közétkeztetés
fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú
pályázati
kiírásra,
az
önkormányzati
közétkeztetési konyha belső felújítására 2017.
június 22-én pályázatot nyújtottunk be. Az Igényelt
támogatás összege: 20 millió Ft. Kérelmünk
elbírálása folyamatban van.
II. Hazai pályázatok
II/1.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztés pályázati célra, a Széchenyi utca
útburkolat javítására 14,6 millió forint támogatás
iránt nyújtottunk be pályázatot 2017. május 16-án.
Pályázatunk sajnos forráshiány miatt nem kapott
támogatást.
II/2.) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot
nyújtottunk be 2017. június 23-án a Művelődési
ház felújítása érdekében, melyben 7.930.292,-Ft
támogatást igényeltünk, elbírálása folyamatban
van.
II/3.)
Szociális
tűzifa
támogatás
iránti
pályázatunkat idén is benyújtottuk 100 m3 tűzifa
mennyiségre. Az elmúlt évben 42 m3 tűzifa
támogatásban részesültünk.
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:
Berki Tifani Zselyke
Herceg Rikárdó Laurent
Horváth Bence Ferenc
Lukács Bálint
Simon Ádám Marcell
Tóth Fruzsina
Varga Emma
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és Családját a
Kastélyparkban
2017. augusztus 19-én tartandó
„Patonai Kastélynap 2017”
rendezvényünkre
Délelőtti program:
09.00
U11-es kispályás labdarúgó
mérkőzések
11.00
I. Lovászpatonai Parasztolimpia
Helyszín: Kastélypark –
labdarúgópálya
Délutáni program:
13.15
Dr. Babics Antal –emléktábla
avató ünnepély a Kossuth téren
(Lovászpatonai Baráti Kör)
Helyszín: Kastélypark
14.00
Pintér Imre polgármester
megnyitója
14.05
Nyitótánc: Palotás a kastélykerti
óvodások előadásában
14.15
Ökomenikus istentisztelet –
Kenyérszentelés
14,40
Dr. Bálint László szülésznőgyógyász főorvos díszpolgárrá
avatása
Közreműködik a KELLA csellóegyüttes
15.00
15.20
15.25
15.45
16.15
16.30
17.00
17.35

KELLA csellóegyüttes népszerű,
közismert darabokat játszik
kicsiknek és nagyoknak
Lukács László szavalata
Gecsei Férfikórus magyar nótákat
énekel
Kassai Lovasíjász Iskola Németh
Törzs – lovasíjász bemutatója
A Vanyolai Asszonykórus
operetteket énekel
A Vadvirág Népművészeti
Egyesület Nefelejcs Néptánc
Csoportja lép fel
Pápai Musical Stúdió
könnyűzenei műsora
Német Nemzetiségi Énekkar,
Nagytevel környékén gyűjtött
dalokat énekel

17.50
18.00
18.15
18.15
18.50
19.40
20.10
20.30
20.45
21.15
21.45
22.00

Nefelejcs Nyugdíjas Klub,
Lovászpatona: Szalagos tánc
Patonay (Pitying) József-díj
ünnepélyes átadása (Lovászpatonai
Baráti Kör)
Vacsora
Tombolasorsolás
(Lovászpatonai Baráti Kör)
Tóth Tünde énekesnő: „Dallamok
szárnyán”
Rebel-Lion Tánc-Sport Egyesület:
disco, rock and roll, showtánc
Nagydémi Nagyik Klubja: Népek
tánca
Csere-bere Néptánccsoport
bemutatója
Kis-Bódi Guszti műsora
( DUCIFE támogatásával)
Gráciák: „Várd ki a végét!”könnyűzenei összeállítás
A lovászpatonai Irodalombarát
Szakkör: „Egy dallam, hogyha
szól”
Tűzijáték
Kísérő programok

15.00

Kiállítás megnyitó a kastély épületében

15.10

Dr. Babics Antal Kossuth-díjas
orvosprofesszor életútja - vetítéses
prezentáció a kastélyban (Prof. Dr.
Romics Imre a Babics Antal Alapítvány
kuratóriumi elnöke, a Semmelweis
Egyetem professzora
A rendezvény ideje alatt:

- ásványkiállítás, természetfotó- és festménykiállítás,
kézműves klub kiállítása a kastély épületében,
- céllövészet várja az érdeklődőket 15-18 óráig,
- kézműves foglalkozás, csillámtetoválás a PÖFI –
Család és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében,
- ugrálóvár, kisvonat a DUCIFE támogatásával.

Minden érdeklődőt szeretettel vár
Lovászpatona Község Önkormányzata,
a DUCIFE Közhasznú Egyesület és a
Lovászpatonai Baráti Kör !
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Falunk nagy szülötte: Dr. Babics Antal
A Lovászpatonai Baráti Kör Közhasznú
Egyesületnek köszönhetően, az augusztus 19-i
Kastélynap keretében dr. Babics Antal
emléktáblájának avatására kerül sor.
A wikipédia internetes adatbázisban a
következőket olvashatjuk a lovászpatonai Babics
család jeles tagjának életútjáról:

Időközben, 1936–1937-ben a berlini Collegium
Hungaricum ösztöndíjasaként Berlinben, majd a
varsói tanulmányúton képezte tovább magát a
veseélettan területén.
1943-ban adjunktusi címét megtartva átkerült az
egyetem III. számú sebészeti klinikájára, ahol
1945-ig dolgozott. Ezzel párhuzamosan, ugyancsak
1943–1945-ben orvos századosi rangban a
budapesti Helyőrségi Kórház (későbbi Honvéd
Kórház)
osztályvezető
sebész-urológus
főorvosaként is tevékenykedett.
1945-ben igazgatóként visszakerült az egyetem
urológiai klinikájának élére, s 1974. évi
nyugdíjazásáig vezette – az 1951 után az
önállósult orvostudományi
egyetem szervezeti
keretei közé tartozó – intézményt. 1950-től
nyilvános rendes tanári címmel tanszékvezetőként
is tevékenykedett, illetve 1950 és 1953 között a
szervezőmunkájának
köszönhetően
létrejött
Kútvölgyi
úti
Központi
Állami
Kórház
Rendelőintézet főigazgatója volt. 1948–1950-ben
az egyetem orvostudományi karának, 1953–1959ben pedig az orvostudományi egyetem általános
orvostudományi karának dékáni tisztét töltötte
be.

Babics Antal 1902. augusztus 4.-én született
Lovászpatonán, Babics Endre helyi pékmester és
Moór Rozália római katolikus szülők nyolcadik
fiúgyermekeként.
Középiskolai tanulmányait Győrben és a pápai
Szent Benedek-rendi Főgimnáziumban végezte.
Ezt
követően
a
budapesti
egyetem
Orvostudományi Karán szerezte meg sebészorvosi
oklevelét 1929-ben.
Az akkor a Rókus kórház épületében működő
egyetemi
urológiai
klinika
vezetője, Illyés
Géza még ugyanebben az évben maga mellé vette
gyakornoknak, s Babics itt dolgozott – 1935-től
egyetemi tanársegédi címmel – közel másfél
évtizeden keresztül, 1943-ig.
1940-ben magántanári képesítést szerzett az
urológiai klinikai gyakorlat tárgykörében. 1940–
1941-ben a klinika igazgatóhelyettesi feladatait
látta el, majd 1941 és 1943 között immár
adjunktusi címmel ő vezette az intézményt.

Egyetemi-klinikai
szervezőmunkája
mellett
szakszervezeti vezetőként országos szinten is részt
vett az egészségpolitika alakításában. 1950-től az
Orvos-egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének,
majd 1963-tól 1975-ig, illetve 1980-tól 1985-ig az
Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének elnöki
tisztét töltötte be (1985-től haláláig ez utóbbi
tiszteletbeli elnöke volt). 1956. október 27. és
november 3. között a Nagy Imre-kormányban az
egészségügyi tárcát vezette. 1963-tól 1971-ig két
cikluson keresztül országgyűlési képviselő is volt.
89 évesen 1992. január 17-én hunyt el
Budapesten
A Babics család emlékét máig őrzik az egykori
lakóházukra és pékműhelyükre utaló „Babics
sarok” és „Pék köz” elnevezések.
Az emléktábla avatás is ezen a helyszínen lesz. Az
ünnepség szónokaitól és a kastélyban tartandó
vetítéses előadáson még sok érdekességet
tudhatunk meg falunk országos hírű szülöttéről,
akire mindannyian büszkék lehetünk!
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A Kézműves klub életéről

Tisztelt lovászpatonai lakosok, egyházak,
érdekképviseleti,
civilés
gazdálkodó
szervezetek!

Falunkban 2014. december 3-án kézműves klub
alakult. Már ebben az évben meglepetéscsomagot
késztettünk karácsonyra a falunkban magányosan,
egyedül élő lakosoknak, amit december 23-án el is
vittünk otthonukba.
2015-ben húsvétra papírfonással kiskosarakat és
csoki tojást ajándékoztunk az óvodásoknak. Pálfi
Ernőné fonta a kosarakat. Nagy Istvánnénak is
köszönjük, hogy mellényt varrt a klubtagoknak,
amit mindenki kihímzett.
2016. júniusában az általános iskola kézműves
táborában voltunk, ahol kézműves bemutatót
tartottunk. Az íjászversenyre ajándéktárgyakat
készítettünk.
Még ezen a nyáron papírkosarakat fontuk az
Apáink
szülőföldje
elnevezésű
sátortábor
lakóinak. Augusztus 20-án kiállítást rendeztünk
munkáinkból.
2016.
október
1-jén
a
veszprémvarsányi kézimunka klubbot látogattuk
meg a kiállításukon. Sok tapasztalattal és
élménnyel jöttünk haza. December 7-én mi is
vendégül láttuk őket és bemutattuk az eddig
elkészült munkáinkat.
Megjavítottuk és kimostuk a falu betlehem bábuit.
Mára kedves, szerető közösséggé váltunk.
Mindenki értékeli, segíti a másik munkáját: fonás,
kötés, horgolás, goblein stb. Jelenleg 12 állandó
tagunk van. Minden hónap 2. szerdáján 2-4-ig van
foglalkozásunk. Szeretettel várjuk új tagok
jelentkezését!
Üveges Lászlóné
klubvezető

Lovászpatona Község Önkormányzata megkezdte a
település teljes közigazgatási területére vonatkozó
településképi arculati kézikönyv elkészítését és az
arra alapozott településképi rendelet kidolgozását,
melyet a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény ír elő.
A törvény lehetőséget ad a helyi közösségeknek
településük, arculatuk szabályozására. Ezáltal a
jövőben nagyobb lehetőség adódik épített
környezetünk megóvására, környezeti értékeink
védelmére, valamint meghatározhatjuk településünk
fejlődési irányát. A törvény célja, hogy a helyi
közösségek gondolják végig, széleskörű polgári
párbeszéd során döntsék el, hogy milyen települési
környezetben szeretnének élni, családjaik számára
lakóhelyet biztosítani.
Kérünk mindenkit, hogy vegyen részt a kézikönyv
kidolgozásában, és mondja el a véleményét,
javaslatát, hogy közösen határozzuk meg falunk
sajátos helyi arculatát.
Amennyiben rendelkeznek régi fényképekkel,
melyen a település, esetleg egy szép helyi épület
látható, úgy azt juttassák el hozzánk, melyet
digitalizálás után visszajuttatunk Önöknek.
Szeretnénk minél pontosabb képet kapni a
településképet meghatározó adottságokról, és
ennek megismerésében leginkább a helyi lakosok,
egyházak, szervezetek tudnak segítséget nyújtani.
Az együttgondolkodás elindítására és előzetes
tájékoztatás céljából lakossági fórumot szervezünk,
melyre
meghívunk
minden
lovászpatonai
állampolgárt, valamennyi egyház, érdekképviseleti,
civil- és gazdasági szervezet képviselőjét.
Tájékoztatom az érdekképviseleti, a civil- és
gazdálkodó szervezeteket, hogy a véleményezési
eljárásba előzetesen jelen felhívástól számított 8
napon belül levélben a polgármesternek címezve,
vagy elektronikusan a lpatona@globonet.hu e-mail
címen, legkésőbb a lakossági fórumon benyújtott
írásbeli kérelemmel jelentkezhetnek be.

A lakossági fórum helyszíne: Községháza
Lovászpatona, Kossuth tér 2.,
kezdési időpontja:
csütörtök, 18,00 óra

2017.

augusztus

24,

Ez a gyertya most érted égjen,
Ki fent laksz már a magas égben.”
Búcsúzunk halottainktól:
Garai Zsolt
Gyömörei Gáborné
V. Horváth László
Kiss Sándorné
Lesku Mihályné
Tóth Lajosné

ctàÉÇt| [•ÜÅÉÇw™A t lovászpatonai önkormányzat lapja, Felelős kiadó: Pintér Imre polgármester. Készült az önkormányzat hivatalában
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FELHÍVÁS
Ebösszeírás és eboltás Lovászpatonán
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése
alapján Lovászpatona Község Önkormányzata a
község Lovászpatona közigazgatási területén
2017. augusztus 21-től október 20-ig terjedő
időszakban ebösszeírást végez.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor
köteles a törvényben előírt adatokat a települési
önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az
ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként
egy adatlapot ún. „Ebösszeíró adatlap” kell
kitölteni és azt (azokat) köteles az
önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlap
beszerzése
az
ebtulajdonos/ebtartó
kötelessége, azok 2017. augusztus 1-től
kezdődően folyamatosan beszerezhetők az
Ugodi
Közös Önkormányzati Hivatal
Lovászpatonai
Kirendeltségén
8553
Lovászpatona, Kossuth tér 2. szám alatt,
illetőleg letölthető az önkormányzat honlapjáról
(www.lovászpatona.hu). A felhívás hátlapján
lévő adatlap is természetesen felhasználható.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve
személyesen a közös hivatalban kihelyezett
gyűjtőládába kell leadni. Az 2015. évi
ebösszeírásban bejelentett ebeket ismét be kell
jelenteni!
Az
ebösszeíró
adatlapok
leadásának határideje: 2017. október 20.
12,00 óra.
Az összeírás célja kizárólag a törvényi
előírásnak való megfelelés. Felhívom továbbá az
ebtulajdonosok figyelmét, hogy a kedvtelésből
tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B §
(10) bekezdése értelmében 2013. január 1.
napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak
transzponderrel
(mikrochip)
megjelölve
tartható.
Kérem,
amennyiben
a
jogszabályban
meghatározott kötelezettségének még nem tett
eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem
rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni!

Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az
állatorvosnál korábban bejelentett, a központi
nyilvántartásban már szereplő, valamint a
bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban
szereplő ebeket is be kell jelenteni.
Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is
kötelesek
az
adatokban
bekövetkezett
változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és
a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a közös
hivatal munkatársai ellenőrizhetik.
Az
ebösszeírás
elmulasztásának
jogkövetkezménye- az állatvédelmi bírságról
szóló kormányrendelet alapján - minimum
30.000,- Ft pénzbírság.

ÉRTESÍTJÜK a lakosságot, hogy az
ebek kötelező veszettség elleni oltása
2017. szeptember 04-én hétfőn lesz.
A Községháza előtt
9,00 - 09,45 óráig,
a Tűzoltószertár előtt 10,00 - 10,30 óráig,
Kiskajáron
10,30 - 11,00 óráig.
Az eb oltási könyvét mindenki hozza
magával.
Az oltás díja ebenként 3.500,- Ft, ami
magába foglalja a féreghajtó árát is. Az oltási
könyv ára: 500,- Ft.
A pótoltás 2017. szeptember 11-én, hétfőn
lesz a Községháza előtt 17,00 – 17,45 óráig.
Lovászpatona, 2017. augusztus 16.
dr. Reichert László
aljegyző

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP – 2017.
- ebenként külön kell kitölteni I. Tulajdonosra, ebtartóra vonatkozó adatok:
Az eb tulajdonosának
neve:
címe:
Az eb tartójának
neve:
címe:
telefonszáma:
II.

e-mail címe:

A tartott ebre vonatkozó általános adatok:
Az eb

fajtája / fajtajellege:

neme:

születési ideje:

színe:

tartási helye:

hívóneve:

kan / szuka *

III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok:
Transzponder (chip)

Kisállat-útlevéllel rendelkező eb
esetén:

Ivartalanított eb esetén:
sorszáma:

az útlevél száma:

a beültetés időpontja:

az ivartalanítás időpontja:

az útlevél kiállításának időpontja:

a beültetést végző állatorvos neve:

az ivartalanítást végző állatorvos neve:

az útlevelet kiállító állatorvos neve:

kamarai bélyegzőjének száma:

kamarai bélyegzőjének száma:

kamarai bélyezőjének száma:

IV. Az eb oltására vonatkozó adatok
Az eb
oltási könyvének száma:

utolsó veszettség elleni védőoltásának ideje:

oltási könyvét kiállító állatorvos neve:

veszettség elleni oltásakor használt oltóanyag:

kamarai bélyegzőjének száma:

oltóanyag gyári száma:
oltást végző állatorvos neve:
kamarai bélyegzőjének száma:

V. Egyéb adatok
veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusza:
megfigyelt / nem megfigyelt *

az eb veszélyessé minősítve:
igen / nem *

megfigyelés kezdő időpontja:

veszélyessé minősítés időpontja:

*a megfelelő válasz aláhúzandó
Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát is kérjük csatolni a kitöltött
nyomtatványhoz!
Kelt: _______________________ 2017. _____________
_________________________________________
az adatlapot benyújtó olvasható aláírása

