Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám:

/2012.
JEGYZİKÖNYV

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. február 9-én 19,30
órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésérıl
Az ülés helye: Községháza Lovászpatona
Jelen vannak:
a./ Képviselı-testületi tagok:
Pintér Imre polgármester, Horváth Julianna alpolgármester, Gróf János,
Kiss Ferenc, Lakatos Károlyné, Tóth Szabolcs, Weiszné Sós Éva
képviselık
b./ Tanácskozási joggal résztvevı:
dr. Reichert László körjegyzı
Zámbóné Bácsi Magdolna pénzügyi fıelıadó
Fehér Ildikó jegyzıkönyvvezetı

I. Napirend elıtt:
Pintér Imre polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselıtestületbıl 7 fı jelen van, így a testület határozatképes. 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:
Napirend:
1./ Lovászpatona Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megvitatása
Elıterjesztı: Pintér Imre polgármester
2./ Egyéb ügyek
Elıterjesztı: Pintér Imre polgármester

II. Napirend tárgyalása:
1./ Lovászpatona Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megvitatása
Elıterjesztı: Pintér Imre polgármester
(elıterjesztés a meghívó melléklete)
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Pintér Imre polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az önkormányzat
költségvetése változik a körjegyzıség kiadásainak csökkentése miatt. A költségvetésben
tervezték a Községháza felújításának saját ereét, valamint a kastélynapok pályázatának saját
erejét. A kiadásoknál csökkentett, 50 e Ft-os, összegben tervezték az Irodalombarát szakkör
támogatását. Elmondja, hogy amíg csak ez az egy civil szervezet mőködött, addig tudtak
többet adni, de most az anyagi lehetıség és az egyenlıség szem elıtt tartásával csökkentették
az irodalombarát szakkör támogatását.
Javasolja, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló rendelet megalkotását is
napolják el a 2012. február 16-i ülésre.
Lovászpatona képviselı-testülete 7 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló rendelet megalkotását a 2012. február 16-i
ülésére elnapolja
2./ Egyéb ügyek
2.1./ Domus Optima Állatmentı és Állatvédı Közhasznú Egyesület támogatási kérelme
Elıadó: Pintér Imre polgármester
(elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete)
Pintér Imre polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja az egyesület pápateszéri és már
több alkalommal szállítottak el kóbor kutyát a községbıl és nem kértek ellenszolgáltatást.
Lovászpatona képviselı-testülete 7 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg határozatát:
6/2012. (II. 09.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselı-testülete a
Domus Optima Állatmentı és Állatvédı Közhasznú Egyesületet
10 000 Ft-tal támogatja.
Utasítja a polgármestert, hogy intézkedjék a támogatás
átutalásáról.
Felelıs: Pintér Imre polgármester
Határidı: 2012. március 31.

2.2./ Gyır Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP 1.1.1/2F2008-0001 jelő pályázatához önrész megfizetése.
Elıadó: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Gyır Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP 1.1.1/2F-2008-0001 jelő pályázatának
társulási megállapodásban rögzített, eredeti önrészét teljes összegben 2012. január 13-án
visszafizette az önkormányzat. A hulladékkezelési társaság térségi képviselıje lemondott,
helyette keresik az térségi képviselıt. A társulási megállapodásban rögzített és a ténylegesen
felmerült önrész különbözetérıl javasolja hogy mondjanak le Gyır városa javára a
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hozzátartozó tulajdoni részaránnyal együtt. Ezen önrész annak idején hitelbıl lett biztosítva, s
gyakorlatilag ezt átvállalja Gyır város önkormányzata.
Lovászpatona képviselı-testülete 7 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg határozatát:

7/2012. (II. 9.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Gyır
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
által
a KEOP-1.1.1/2F-2008-0001
azonosító
számon
megvalósított beruházás megvalósításához kapcsolódó fizetési
kötelezettségei ügyében az alábbiak szerint határozott:
Lovászpatona Község Önkormányzata a Gyır Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által a KEOP1.1.1/2F-2008-0001 azonosító számon megvalósított beruházás
számviteli nyilvántartási értékébıl az önkormányzatra
vonatkozó Társulási Megállapodásban rögzített önrész és a
támogatási
szerzıdésben
rögzített
önrész
Társulási
Megállapodás szerinti hányada különbözetének megfelelı
8.453.201,-Ft, valamint a hozzá tartozó támogatási részarány
összegével megegyezı 16.675.337,-Ft társulási tulajdoni
részarányát átadja Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata
részére.
Felhatalmazzák a polgármestert, hogy az önrész megfizetésének
átengedésérıl szóló – határozat mellékletét képezı megállapodást aláírja.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2012. február 17.
2.3./ Körjegyzıség kialakításáról tájékoztató
Elıadó: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Kormányhivatalnál és a
Többcélú Kistérségi Társulásnál is tájékoztatót tartottak a Körjegyzıségek kialakításáról. A
Kormányhivatal kialakította elképzelését a Körjegyzıségek összetételérıl. A Lovászpatona és
Bakonyság alkotta körjegyzıséghez kívánják csatolni a Nagydém és Bakonytamási
körjegyzıséget. Lovászpatona eddig is próbált együtt dolgozni a nagydémiekkel. Nem
tisztultak még le a határvonalak, még folynak az egyeztetések, aminek határideje 2012.
március 31. Komoly, megfontolt lépesre van szükség ahhoz, hogy valaki változtatni tudjon
ezen. Vannak lehetıségek, de maximum csak egy települést lehet „átugorni” és járáshatárt
sem lehet átlépni.
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2.4. Biogáz elıállító üzem építésérıl tájékoztató
Elıadó: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy az elmúlt évben 5 ha erdıt
felajánlott az önkormányzat a Kft. javára. A Verbio Kft. Úgy határozott, hogy a gázfogadóhoz
közeli területen kívánja az üzemet megépíteni, ami Takács Józsefné tulajdona. A képviselıtestület határozata szükséges, hogy a rendezési tervet módosítani lehessen azért, hogy az
üzem megépülhessen, mivel mővelési ágváltozásra van szükség. Az üzem megépítése
kihatással van a lakosságra, ezért felelıs döntést kell hozniuk. Szeretné, ha megfelelı
információkat győjtenének a tekintetben, hogy milyen környezeti hatásokkal, milyen
terheléssel jár a falura vonatkozóan. A mai megbeszélésen részt vett Kiss Ferenc és Tóth
Szabolcs képviselı, valamint a Verbio Kft, a CityPro Kft. képviselıje, akik bemutattak egy
anyagot, amiben nyomon lehet követni azt, hogy mi fog ott zajlani és milyen terjedelmő
építkezés folyik majd. Ez számára nem volt meggyızı, kérte, hogy hadd nézhessék meg
Németországban a már mőködı üzemet. Szeretne meggyızıdni arról, hogy milyen környezeti
hatásai vannak az üzemnek. Elmondásuk szerint szalmát dolgoznak fel, ebbıl nyerik a
biogázt, amit beledolgoznak a már meglevı gázvezetékbe. A megbeszélésen kérte a
beruházókat, hogy állítsanak össze egy olyan tájékoztatót, amit a lakossággal ismertetni
fognak egy közmeghallgatás keretében. Az önkormányzatnak nem lehet célja csupán az, hogy
iparőzési adót vet ki a beruházásra, a már mőködı üzemre. Azért sem, mert nem ismert, hogy
az iparőzési adóból származó bevételt milyen mértékben vonják el az önkormányzatoktól.
Akkor tud az önkormányzat jól és felelısen dönteni, ha valóban olyan álláspontra tudják
billenteni a mérleget, hogy az önkormányzat azt tudja mondani, hogy ebbıl valóban haszna
lesz a településnek. A tervek szerint 25-30 embert foglalkoztatnák, akik között lesznek
mérnökök, és lesznek szak- és betanított munkások.
2.5. Étkezési térítési díjak megállapítása
Elıterjesztı Pintér Imre polgármester
(elıterjesztés a meghívó melléklete)
Pintér Imre polgármester a csóti közétkeztetési vállalkozó is díjemelést kért, ahogyan
korábban a helyi vállalkozó is tette. A szociális étkeztetés díjai változnának azok esetében,
akik Csótról kérik az étkeztetés biztosítását.
Lovászpatona képviselı-testülete 7 „igen” szavazattal, “nem”szavazat és tartózkodás nélkül
alkotta meg rendeletét:
3/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális
ellátások térítési díjainak helyi szabályozásáról szóló 2/2011. (I. 11. ) önkormányzati
rendelet módosításáról.
(a rendelet szövege mellékelve)
2.6. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás díjainak emelése
Elıadó: Pintér Imre polgármester
(elıterjesztés a meghívó melléklete)
Lakatos Károlyné képviselı hozzászólásában elmondja, hogy az önkormányzat pályázat útján
teljesen felújította az orvosi rendelıt, amihez az önerıt biztosítani kellett, ami nem kevés
pénzbe került. Akkor a képviselık felhívták a polgármester úr figyelmét arra, hogy figyeljen
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oda a jövıben az orvosi ellátásra. Elmondja, hogy a betegek most is panaszkodnak, hogy most
hideg van a váróteremben és a rendelıben is.
Horváth Julianna képviselı a napirendi hozzászólásában elmondja, hogy más orvosok sokkal
olcsóbban végzik el a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást. A testület mindig azon volt,
hogy a helyi vállalkozásokat támogassa, és most is ezen vannak, de nem javasolja
szolgáltatási díj emelését. Más területen a bérek, díjazások nem emelkednek, inkább
csökkennek.
Lovászpatona képviselı-testülete – számozott hatáorazt hozatala nélkül - 1 „igen”
szavazattal, 4 „nem”szavazattal és 2 tartózkodás mellett a foglalkozás egészségügyi
szolgáltatás díjait nem emelte meg.
2.6. Képviselıi bejelentések, kérdések
Lakatos Károlyné képviselı a falu-tv adásairól szeretne érdeklıdni, ténylegesen arról, hogy
miért vannak ritkábban az adások.
Pintér Imre polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy Fehér Miklós, aki szerkeszti a
falu-tv adásait azzal fordult hozzá, hogy nincs rendezvény a községben, amit lejátszatna
kéthetente a falu-tv-ben. Ezért döntöttek úgy, hogy havonta csak egy alkalommal jelentkezik
a falu-tv adása, ami csökkenti a szerkesztı díjazását is. Annak érdekében, hogy legyen mit
vetíteni, riportokat fognak készíteni a községben élı emberekkel. Erre már egy alkalommal
sor került, riportot készítettek a Lovászpatonai Polgárır Egyesülettel, ezt a riportot már le is
vetítették a falu-tv-ben.
Lakatos Károlyné képviselı kérdezi, hogy a településen élı idıs emberek látogató dolgozók
kinek az alkalmazásában és milyen minıségben vannak alkalmazva.
Pintér Imre polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy a Belügyminisztérium
indítványozta az ı foglalkoztatásukat. Lovászpatonán magas a rászoruló idısek száma, ezért
az önkormányzat 2 fı foglalkoztatását pályázta meg. Ezt az állam 100%-ban támogatja,
nettóban 47 e Ft-ot kapnak ezért a munkáért. Feladatuk, hogy ebben a hideg idıben
felkeressék az idıs és rászoruló embereket, és kérdezzék meg tılük, hogy van-e tüzelıjük,
nézzenek rájuk, hogy nem érte-e ıket baleset, van-e szükségük valamire, amit ık maguk nem
tudnak elvégezni.
Tóth Szabolcs képviselı hozzászólásában elmondja, hogy többen keresték fel azzal, hogy a
gyógyszertár nagyon sokszor zárva tart és azzal, hogy a gyógyszereknek nem írják rá az
adagolást.
Pintér Imre polgármester a felvetésre válaszolva elmondja, hogy az adagolás feltüntetésére
felhívja a gyógyszerészek figyelmét. Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a pápateszéri
polgármester úrral a mai napon tárgyalt, ugyanis a gyógyszertárat üzemeltetı Kft. Képviselıje
bejelentette, hogy a gyógyszertár keddi nyitva tartása nem igazodik sem a lovászpatonai sem
a pápateszéri orvosi rendelési idıhöz, és nem mennek a betegek a gyógyszerért. Kérték az
üzemeltetıt, hogy próbálja meg azt a keddi napot úgy elosztani, hogy az a többi napon a
rendelési idıkkel szinkronban legyen. Ezzel kapcsolatban ı megkereste a háziorvost, hogy
próbálják meg pápateszéri és lovászpatonai orvosi rendelést összehangolni a gyógyszertári
nyitva tartási idıvel, de nem jutottak közös nevezıre. Lehetne változtatni ezen azzal, hogy
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felmondják a kft-vel a gyógyszertári szerzıdést, de akkor megint ellátás nélkül marad a falu.
Még ha nincs is összehangolva a gyógyszertári nyitva tartási idı az orvosi rendelés idejével,
de legalább nem kell más településre utazni a lakosságnak. A gyógyszertár ellátás nem
tartozik az önkormányzat kötelezı feladati közé, de mindig azon volt az önkormányzat, hogy
ezen a területen se maradjon ellátatlanul a lakosság.
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester az ülést 21 órakor bezárta.

K.m.f.

Pintér Imre
polgármester

dr. Reichert László
körjegyzı
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