Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám:

/2012.
JEGYZİKÖNYV

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. január 10-én 18
órai kezdettel megtartott nyilvános együttes testületi ülésérıl.
Az ülés helye: Községháza Lovászpatona
Jelen vannak:
a./ Képviselı-testületi tagok:
Lovászpatona Község Önkormányzata:
Pintér Imre polgármester, Horváth Julianna alpolgármester, Gróf János,
Kiss Ferenc és Tóth Szabolcs képviselık
b./ Tanácskozási joggal résztvevı:
Dr. Reichert László körjegyzı
I. Napirend elıtt:
Pintér Imre polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselıtestületbıl 5 fı jelen van, Az ülést megnyitja. Ezt követıen szavazatra bocsátja a meghívó
szerinti napirendet.( Meghívó a jkv. 1.számú melléklete)
A képviselı-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./ Szociális rendelet felülvizsgálata
Elıterjesztı: Pintér Imre polgármester
2./ Vízdíj rendelet hatályon kívül helyezése
Elıterjesztı: Kiss Ferenc elnök
3./ KOR_TARS 11 pályázat támogatása
Elıterjesztı: Pintér Imre polgármester
4./ HM kezelési utak önkormányzati tulajdonba vétele
Elıterjesztı: Pintér Imre polgármester
II. Napirend tárgyalása:
1./ Szociális rendelet felülvizsgálata
Elıterjesztı: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: január 1-sejével a szociális ellátásokra vonatkozó törvények is
megváltoztak. Többek között megszőnt az önkormányzati helyi lakásfenntartási támogatás. A
megszőnt ellátását a helyi rendeletbıl is ki kell venni. Új felhatalmazásokat is kapott az
önkormányzat, bıvült a lakókörnyezet rendezettségéhez köthetı ellátások köre. Január
elsejétıl már nemcsak a foglalkoztatást helyettesítı támogatás, hanem a rendszeres szociális
segély, sıt a normatív lakásfenntartási támogatás feltételéül is elı lehet írni a lakókörnyezet
rendezését. Kéri a hozzászólásokat az elıterjesztéshez.
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Kiss Ferenc képviselı: egyetért az elıterjesztéssel, vezessék be minden lehetséges esetben a
lakókörnyezetre vonatkozó elıírásokat.
A képviselı-testület 5 "igen " szavazattal, "nem" szavazat és tartózkodás nélkül a következı
rendeletet alkotta:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselı- testületének 1/2012. (I. 12.)
önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 10/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek
módosításáról és hatályon kívül helyezésérıl
(a rendelet szövege mellékelve)
2./ Vízdíj rendelet hatályon kívül helyezése
Elıterjesztı: Kiss Ferenc elnök
Pintér Imre polgármester: november 29-én tárgyalták és fogadták el a Pápai Vízmő Zrt.
javaslata alapján az ivóvíz szolgáltatás 2012. évi díját. A társaság elıterjesztése szerint az
emelés 4,1 % volt. Január elején a társaság levélben fordult az önkormányzatokhoz, hogy az
emelés magasabb volt a jogszabály által megengedett 4,2 %-nál, ezért hatályon kívül kell
helyeznünk a rendeletünket. Tény hogy az új díj 194,-Ft/m3 hez képest nem az elfogadott
202,-Ft, hanem 199,-Ft lesz köbméterenként. Az új víziközmő-szolgáltatásról szóló törvény
ugyanakkor megszüntette a helyi önkormányzat díj megállapítási jogát, ezért most mást nem
kell tenniük, mint hatályon kívül helyezni a vízdíjról szóló önkormányzati rendeletet.
A képviselı-testület 5 "igen " szavazattal, "nem" szavazat és tartózkodás nélkül a következı
rendeletet alkotta:
Lovászpatona Község Önkormányzata képviselı-testületének
2/2012. (I. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzati közös tulajdonú
víziközmőbıl szolgáltatott ivóvízért fizetendı díjról
szóló 8/2008.(IV. 29.) rendelet hatályon kívül helyezésérıl
(a rendelet szövege mellékelve)
3./ KOR_TARS 11 pályázat támogatása
Elıterjesztı: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: Lovászpatonai Nefelejcs Nyugdíjas Klub pályázatot nyújt be a
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet „KOR-TÁRS” Idısügyi Program 2011.
elnevezéső pályázatára. A kiírás szerint kiemelten támogatandó az a pályázat, amelyet az
önkormányzat is a kért támogatás legalább felével támogat. A maximális támogatás 150 ezer
forint, ezért 76 ezer forint támogatást javasol. A program egy kirándulás a Krisna-völgybe,
ahová a klub tagjai unokákkal mennének, így nemzedékek együtt szerezhetnének
tapasztalatokat az ökogazdálkodásról és a természet közeli életmódról.
A képviselı-testület 5 "igen " szavazattal, "nem" szavazat és tartózkodás nélkül a következı
határozatot hozta:
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1/2012. (I. 10.) határozat
Lovászpatona
Község
Önkormányzati
Képviselı-testülete
a
Lovászpatona Község Idısügyi Tanácsa javaslatával támogatott
„Látogatás
a
Krisna-völgybe”
elnevezéső
programjának
megvalósításához 76.000,-Ft támogatást biztosít a Lovászpatonai
Nefelejcs Nyugdíjas Klub részére, azzal hogy a program további
költségeinek fedezésére a nyugdíjas klub a Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézet „KOR-TÁRS” Idısügyi Program 2011.
elnevezéső pályázatára támogatási kérelmet nyújt be.
Utasítja a polgármestert, hogy döntésérıl a nyugdíjas klubot értesítse.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2011. november 15.
4./ HM kezelési utak önkormányzati tulajdonba vétele
Elıterjesztı: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: a földrendezı és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II.
törvény 12/D. §-a értelmében a földrészarány-tulajdon kiadását, illetve a kárpótlás lezárását
követıen a korábban a szövetkezetek használatában lévı földutak a törvény erejénél fogva az
önkormányzatok tulajdonába kerültek. Önkormányzatunk tulajdonosi és útkezelıi
feladatainak igyekszik jól ellátni, hogy a mezıgazdasági vállalkozók a földterületeiket el
tudják érni. Lovászpatona határában három állami tulajdonú és HM kezeléső földút van, a
078., 087/1 és a 0102/2 helyrajzi számú saját használatú út, amelyeket ismeretei szerint
honvédelmi célra nem hasznosítanak, ugyanakkor a termıföld- és erdıtulajdonosok
szükségszerően közlekednek a mára már nagyon rossz állapotba került utakon. Ezek az utak is
a mezıgazdasági földút hálózat részét képezik, ezért indokolt azok egységes önkormányzati
kezelése. Elıször a kezelı Honvédelmi Minisztérium egyetértését kell kérni, utána lehet a
Nemzeti Vagyonkezelı szervezethez kérelmet benyújtani az utak térítés mentes
önkormányzati tulajdonba vétele érdekében.
A képviselı-testület 5 "igen " szavazattal, "nem" szavazat és tartózkodás nélkül a következı
határozatot hozta:
2/2012. (I. 10.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselı-testülete az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.) 36.§ (2) bekezdés c)
pontja alapján önkormányzati tulajdonba kívánja venni a Magyar Állam
tulajdonát képezı HM kezelésben álló lovászpatonai 078., 087/1 és
0102/2. helyrajzi számú, saját használatú út megnevezéső ingatlanokat.
- A Képviselı – testület felkéri a polgármestert, hogy a térítésmentes
tulajdonba vétel érdekében szerezze be a vagyonkezelı Honvédelmi
Minisztérium egyetértı nyilatkozatát.
- A Képviselı – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
Önkormányzat képviseletében az állami vagyonnal való gazdálkodásról
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szóló 254/2007.(X.4.) Korm. rendelet 50-51.§-ban foglaltaknak
megfelelıen nyújtson be kérelmet az MNV Zrt Veszprém Megyei
Területi Irodájához a lovászpatonai 078., 087/1 és 0102/2. helyrajzi
számú ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében.
Határidı: folyamatos
Felelıs: polgármester

Több napirendi pont nem volt, Pintér Imre polgármester az ülést 20 órakor bezárta.

K. m. f.

Pintér Imre
polgármester

dr. Reichert László
körjegyzı
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