Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám: 127-6/2012.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. február 16-án 19,05
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 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 6 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 – számozott határozat hozatala nélkül – egyhangúlag
az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1./ Lovászpatona Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének megvitatása
Elıterjesztı: Pintér Imre polgármester
2./ Az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása
Elıterjesztı: Pintér Imre polgármester
3./ 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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A 2012. évi költségvetéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Lovászpatona képviselı-testülete 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
alkotta meg rendeletét:
4/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl
(rendelet a jegyzıkönyv melléklete)
2./ Az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása
Elıterjesztı: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: Jogszabályváltozások, a körjegyzıség átalakulása indokolja az
szmsz módosítását, ahogyan az elıterjesztésben részletesen ki van fejtve. Kéri a kérdéseket,
hozzászólásokat.
Lovászpatona képviselı-testülete 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
alkotta meg rendeletét:
5/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosításáról
(rendelet a jegyzıkönyv melléklete)
3./ Egyéb ügyek
3.1./ KDOP-4.1.1/F-11. Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért c.
pályázat benyújtása
Elıadó: Pintér Imre polgármester
(elıterjesztés a meghívó melléklete)
A Reflex Környezetvédı Egyesület (Pápateszér, Farkashegy u. 16.) képviselıje szóbeli
kiegészítésében elmondta, hogy a pályázat eredeti beadási határideje 2012. január 12-e volt,
de pályázó hiányában azt újra megnyitották. Élni kell ezzel a lehetıséggel, mert nem minden
pályázat nyer, de ennél az esély megvan arra, hogy nyertes pályázat legyen. A pályázati kiírás
tartalmazza az önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységeket.
Lovászpatona esetében javasolja, hogy a Települések porterhelésének csökkentése, a
Települési közparkok, közterületek funkcióváltás nélküli természetbarát megújítása, valamint
a Természetvédelmi szempontból értékes területek helyi védettség alá helyezése
tevékenységek elvégzését a pályázat keretén belül.
Lovászpatona képviselı-testülete 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg következı határozatát:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselı-testülete
22/2012. (II. 16.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzata konzorciumi partnerként vesz
részt a Reflex Környezetvédı Egyesület által a Közép-dunántúli
Operatív Program Környezetfejlesztési akciók a fenntartható
településekért” (KDOP 4.1.1/F-11) c. komponensére benyújtott
„Fenntartható környezetfejlesztés Lovászpatonán” címő pályázatban.
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A pályázat keretén belül Lovászpatonán az alábbi fenntartható
fejlıdéshez kapcsolódó fejlesztések valósulnak meg:
- Szelektív hulladékgyőjtık intézményeknél való kialakítása,
- Porterhelés csökkentése ıshonos fafajok telepítésével,
- Közterületek rendezése, zöldítése,
- Természetvédelmi területek helyi védelem alá helyezése.
A pályázat keretei között tervezett fejlesztések Lovászpatonán az alábbi
területeket érintik:
Terület neve
Általános Iskola
Temetı
Petıfi Sándor utca
Kossuth Lajos utca
Rákóczi utca
Vörösmarty utca
Katolikus templom tere (Széchenyi
utca)
Mővelıdési Ház
Somogyi kastély (Iskola) parkja
Szabadidı park (Rákóczi utca)

Helyrajzi
száma
147
967
624
11, 124, 968
0191
844
617
252
144/1
0211/7

A projekt teljes költségvetése 13.040.000.- Ft, melybıl Lovászpatona
községet érintı, igényelt támogatás 9.080.000.- Ft.
Lovászpatona Község Önkormányzata vállalja a településen
megvalósuló fejlesztések önrészének (10%) biztosítását, melynek
összege 920.000.- Ft.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2012. február 29.

3.2. Képviselı-testület tájékoztatása
Pintér Imre polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a kemény télre való
tekintettel nagyon sok családon tudtak segíteni a 20 m3 szociális tőzifa adománnyal, de még
azon felül is vannak rászorulók, akiken az utak szélén található fából adnak.
A továbbiakban tájékoztatja a testületet, hogy az elızı ülésen elhangzott részérıl a Biogáz
üzem építésével kapcsolatos tájékoztató. A testületi ülést követıen kezdeményezte, hogy
szeretnék megnézni a Németországban már mőködı üzemet. Erre lehetıséget biztosítottak,
2012. február 29-én indulnának – két képviselıvel együtt – Zörbig-be, ahol lehetıségük lesz
találkozni a német ügyvezetıvel egy rövid beszélgetésre és az üzemet is meglátogatnák.
Lipcsében szállnának meg, a szobák 60-70 EUR/fı/éj-be kerülnek, reggelivel. Kéri, hogy a
testület biztosítsa a szállással, utazással kapcsolatos költségeket.
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Lovászpatona képviselı-testülete 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg következı határozatát:

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselı-testülete
23/2012.(II.16.) sz. határozat
Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselı-testülete a
németországi Zörbig településen mőködı biogáz üzem
meglátogatására 3 fı részére összesen 25.000,- Ft-ot biztosít.
Felelıs: Pintér Imre polgármester
Határidı: 2012. március 31.

Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester az ülést 20,45 órakor bezárta.

K.m.f.

Pintér Imre
polgármester

dr. Reichert László
körjegyzı
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