Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám:
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JEGYZİKÖNYV

Készült:

Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. április 26-án
19 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésérıl

Az ülés helye: Községháza, Lovászpatona
Jelen vannak:
a./ Képviselı-testületi tagok:
Pintér Imre polgármester, Horváth Julianna alpolgármester, Lakatos
Károlyné, Tóth Szabolcs Weiszné Sós Éva képviselık
b./ Tanácskozási joggal résztvevı:
dr. Reichert László körjegyzı
Kazinczy Gabriella családgondozó
Májerné Reiter Beáta családgondozó
Zámbóné Bácsi Magdolna költségvetési fıelıadó
Fehér Ildikó jegyzıkönyvvezetı
I. Napirend elıtt:
Pintér Imre polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselıtestületbıl 5 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./ Beszámoló Lovászpatona község közbiztonsági helyzetérıl
Elıterjesztı: Pintér Imre polgármester
2./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi átfogó értékelése
Elıterjesztı: Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálata
3./ Beszámoló a Családsegítı Szolgálat 2012. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı: Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálata
4./ Beszámoló a rendszeres szociális segélyezettek 2012. évi együttmőködésérıl
Elıterjesztı: Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítı és Gyermekjóléti
Szolgálata
5./ Bakonyalja 2002. Kft. és a Pápai Vízmő Zrt. között tervezett Bérleti-üzemeltetési
szerzıdés megvitatása
Elıadó: Pintér Imre polgármester
6./ Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
Elıadó: Pintér Imre polgármester

II. Napirend tárgyalása:
1./ Beszámoló Lovászpatona község közbiztonsági helyzetérıl
Elıterjesztı: Pintér Imre polgármester
(elıterjesztés a meghívó melléklete)
Pintér Imre polgármester szóbeli elıterjesztésében elmondta, hogy a Pápai
Rendırkapitányság elızetesen jelezte, hogy a képviselı-testületi ülésen nem tudnak részt
venni.
Lovászpatona község képviselı-testülete 5 „igen ” szavazattal, „nem ” szavazat és
tartózkodás nélkül hozta meg határozatát:
56/2012. (IV.26.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Pápai
Rendırkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály
Körzeti Megbízotti Alosztály 2011. évi beszámolóját Lovászpatona
község közbiztonsági helyzetérıl és a közbiztonság érdekében tett
intézkedéseirıl az elıterjesztés szerint elfogadta.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal

2./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi átfogó értékelése
Elıterjesztık: dr. Reichert László körjegyzı, Pápai Többcélú Kistérségi Társulás
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata
(elıterjesztés a meghívó melléklete)
Kazinczy Gabriella családgondozó elmondja, hogy a szolgálat mőködését részletesen
bemutatta az írásos elıterjesztésben, azt nem kívánja kiegészíteni. Szóbeli kiegészítésében
elmondja, hogy az írásos elıterjesztésben levı táblázatot szeretné értelmezni, összehasonlítva
azt a szolgálat 2010-es munkát bemutató adatokkal. A kettıt összehasonlítva negatív
statisztika mutatkozik. Az alapellátásban gondozottak és a védelembe vettek száma
összeadódik, ami annyit jelent, hogy 2011-ben 18 gyermeket gondozott. Ehhez hozzáadódtak
az átmeneti otthonban és az ideiglenes hatállyal elhelyezettek is, ugyanis a gyermekjóléti
szolgálat feladatai közé tartozik azon családok gondozása is ahonnan a kiskorút elhelyezték,
ugyanis a cél az, hogy a gyermek visszakerüljön a családba. Bár az elmúlt évek tapasztalatai
sajnos azt mutatják, ha a gyermek kikerül a családból oda csak ritka esetben kerül vissza.
Összesen 12 családod gondoz. A tanácsadás keretében történı ellátás eseti, az esetek
többségében egyszeri gondozást jelent. Ezen esetekben nincs szükség rendszeres gondozásra.
A 2010-es évhez képest a védelembe vettek száma 4 fıvel emelkedett, ami köszönhetı annak
is, hogy az 50 órát meghaladó iskolai hiányzás esetén a gyermeket védelembe kell venni. Ami
drasztikus emelkedést mutat az az átmeneti gondozottak száma. Míg 2010-ben nem volt ilyen,
addig 2011-ben az átmeneti otthonban gondozottak száma 4 fı, az ideiglenes hatállyal
elhelyezettek száma 2 fı. A védınıi jelzések száma 3-ról 7-re nıtt, aminek oka a gyermekek
elhanyagoltsága volt. A rendırségi jelzések száma is nagyban megnıtt, 2010-ben 1 jelzés,
míg 2011-ben 11 esetben történt jelzés a részükrıl. A 11 jelzésbıl 3 esetben a családon belüli
erıszak volt a jellemzı. Nem közvetlenül a gyermek volt a bántalmazott, hanem olyan esetek
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fordultak elı, amikor a gyermek látta, hogy az egyik szülıje bántalmazta a másik szülıt, ez is
a gyermek veszélyeztetésének minısül. Abban az esetben amikor megtörténik a bántalmazás,
ezt az anyák ezt szégyellik elmondani és legtöbb esetben a szolgálat a rendırségi jelzés
alapján szerez ezekrıl tudomást. Ilyenkor minden esetben felajánlják az anyának az
anyaotthoni elhelyezést, amit legtöbb esetben el is fogadnak, de sajnos mindkét esetben
visszatértek otthonukba vállalva, az apa általi ismételt veszélyeztetést. A fiatalok, iskolás
korúak verekedése is ide tartozik, valamint az is, amikor a szülı nem látja el megfelelıen a
gyermekét. A jegyzıi jelzés 24 volt, ami az iskoláztatási támogatás szüneteltetésérıl szóló új
jogszabályi rendelkezéseknek köszönhetı.
Lakatos Károlyné képviselı elmondja, hogy a jelzırendszer fontos tagja a védını. Kérdése
az, azáltal, hogy helyettesítı védını látja el Lovászpatonát, a jelzırendszer zökkenımentesen
mőködik-e.
Kazinczy Gabriella családgondozó a kérdésre válaszolva elmondja, hogy a helyettesítı
védını és a szolgálat között inkább a telefonos kapcsolat a jellemzı, ami azonban nem jelenti
azt, hogy ellátás nélkül maradna akár csak egy család is. Nyilván gördülékenyebb az
együttmőködés a védınıvel, ha helyben lakik.
Pintér Imre polgármester megköszöni a családgondozók eddigi hatékony, segítıkész
munkáját, további munkájukhoz sok sikert kíván.
Lovászpatona község képviselı-testülete 5 „igen ” szavazattal, „nem ” szavazat és
tartózkodás nélkül hozta meg határozatát:

57/2012. (IV.26.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi átfogó
értékelésérıl szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadta.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
3./ Beszámoló a Családsegítı Szolgálat 2011. évi tevékenységérıl
Elıterjesztık: dr. Reichert László körjegyzı, Pápai Többcélú Kistérségi Társulás
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata
(elıterjesztés a meghívó melléklete)
Májerné Reiter Beáta családgondozó szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a településen ı
látja el a 18. év felettiek családgondozását. A családgondozó személyes felkérésre vagy
jelzésre érkezik problémás családhoz. Legfıbb céljuk és feladatuk, hogy a hátrányos helyzető
családok problémáit a jelzırendszer tagjaival együttesen megoldják. Folyamatosan
tájékozódnak az önkormányzatoktól ezekrıl a családokról. Tájékoztatást adnak a
rászorulóknak a szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási ellátásokról, próbálnak
segíteni kérelmek megírásában, formanyomtatványok kitöltésében. Szociális, életvezetési
tanácsokat adnak annak érdekében, hogy az egyén vagy a család életében jelentkezı
problémák megszőnjenek. Jellemzı és tipikus probléma az anyagi problémák, a közüzemi
tatozások. Irodai fogadónapjuk változatlanul péntekenként van 8-12 óráig. Az elmúlt év
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tapasztalatai azt mutatják, hogy Lovászpatonán csökkent azoknak a száma, akikhez eljutott
családsegítés keretében. Legfıképpen olyan ügyfeleknél járt, akiknek valamilyen közüzemi
tartozás problémája volt. Részletfizetési kérelmek megírásával, ügyintézésben való segítés
formájában nyújtott segítséget. A szolgálatnak Együttmőködési Megállapodása van a Baptista
Szeretetszolgálattal, melynek keretében élelmiszeradományt is osztottak az elmúlt évben 2
alkalommal. Ruharaktárukból ingyenesen vihetnek felnıtt- és gyermekruhákat a rászorulók
havonta egy alkalommal. Az elmúlt évben falunapokon kézmőves foglalkozásokon is részt
vettek. A szolgálatnál jogi tanácsadás is van, dr. Raffai Erzsébet ügyvéd péntekenként tart
fogadóórát. Pszichológiai tanácsadás is van, a Nevelési Tanácsadó pszichológusa foglalkozik
az ügyfelekkel, keddi napokon 4 órában lehet hozzá fordulni segítségért. Nagyon jó az
együttmőködés a védınıvel, az iskolával, óvodával, a körjegyzıséggel. Nemcsak telefonon,
hanem személyes kapcsolatot is tartanak velük, bizonyos helyzetekben az érintettekkel együtt
látogatják meg a családot, családokat.
Lakatos Károlyné képviselı kérdezi, hogy az élelmiszersegélyrıl van-e a rászorulóknak
információja.
Májerné Reiter Beáta családgondozó a kérdésre válaszolva elmondja, hogy a rászoruló
családok a családsegítı szolgálattól és a települési önkormányzattól értesülnek Az
élelmiszereket a Családsegítı Szolgálathoz egy kamion elszállította, az önkormányzatok innét
vihették el a településre a csomagokat, és ott vagy az önkormányzat – ezt 30 önkormányzat
felvállalta -, vagy a családsegítı szolgálat munkatársai osztották szét a rászorulók között.
Lovászpatona község képviselı-testülete 5 „igen ” szavazattal, „nem ” szavazat és
tartózkodás nélkül hozta meg határozatát:
58/2012. (IV. 26.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
Pápai többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete Családsegítı
Szolgálata beszámolóját a 2011. évben végzett munkájáról az
elıterjesztés szerint elfogadta.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
4./ Beszámoló a rendszeres szociális segélyezettek 2011. évi együttmőködésérıl
Elıterjesztık: dr. Reichert László körjegyzı, Pápai Többcélú Kistérségi Társulás
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálata
(elıterjesztés a meghívó melléklete)
Májerné Reiter Beáta családgondozó szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a szociális
törvény és az önkormányzat szociális rendelete alapján látják el ezt a feladatot. A rendszeres
szociális segélyezettek a 2011. évben is a családsegítı szolgálattal voltak együttmőködésben.
A rendszeres szociális segély az aktív korúak rendszeres ellátása, melynek egyik formája a
bérpótló juttatás, ami 2011. szeptember 1-jétıl foglalkoztatást helyettesítı támogatás
elnevezést kapta. Rendszeres szociális segélyre jogosult az a személy, aki tartósan
munkanélküli, 55. év feletti, egészségkárosodott és aki 14 éven aluli gyermeket nevel, ha
gyermek napközbeni ellátásban részesül. A segélyezettek közül mindenki teljesítette az
együttmőködési kötelezettségét, számuk az elmúlt év elején 14 fı volt, évközben számuk 1
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fıvel csökkent, mert az érintett betöltötte az öregségi nyugdíjra jogosító életkort. kapják, havi
26.400,- Ft összegben. Az elmúlt évben volt egy állásbörze a pápai sportcsarnokban, melyrıl
értesítették a rendszeres szociális segélyben részsülıket. Az együttmőködés célja az lenne,
hogy ügyfeleiket visszasegítsék a munka világába. Életvezetési tanácsokat adnak,
együttmőködnek az ügyfelekkel együtt a munkaügyi központtal. Nıi munkahely egyre
kevesebb van. A tapasztalat az, hogy aki korábban dolgozott, az elég hamar el is helyezkedik,
aki régóta munkanélküli annak az elhelyezkedése nehézkesebb. Ez a tendencia az egész
országban jellemzı.
Lovászpatona község képviselı-testülete 5 „igen ” szavazattal, „nem ” szavazat és
tartózkodás nélkül hozta meg határozatát:
59/2012. (IV. 26.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
Pápai többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálata beszámolóját a rendszeres szociális
segélyezettek 2011. évben végzett együttmőködésérıl szóló
beszámolóját az elıterjesztés szerint elfogadta.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal

5./ Bakonyalja 2002. Kft. és a Pápai Vízmő Zrt. között tervezett Bérleti-üzemeltetési
szerzıdés megvitatása
Elıadó: Pintér Imre polgármester
(elıterjesztés a meghívó melléklete)
Lovászpatona község képviselı-testülete 5 „igen ” szavazattal, „nem ” szavazat és
tartózkodás nélkül hozta meg határozatát:
60/2012.(IV.26.) határozat
1) Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselı-testülete a
Bakonyalja 2002. Kft. és a Pápai Vízmő Zrt. között tervezett Bérletiüzemeltetési Szerzıdéssel egyetért.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bakonyalja 2002. Kft.
közgyőlésén támogassa a szerzıdés megkötését.
2) Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselı-testülete a
Bakonyalja 2002. Kft. tulajdonszerzését a Pápai Vízmő Zrt-ben –
100.000 Ft névértékő részvénycsomag megvásárlásával – támogatja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bakonyalja 2002. Kft.
közgyőlésen támogassa a részvények megvásárlását.
3) Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselı-testülete a
Bakonyalja 2002. Kft. birtokában levı ivóvíz szolgáltatási eszközök
felújítását, pótlását – a benyújtott fejlesztési terv szerint – elfogadja.
Felhatalmazza polgármestert, hogy a Bakonyalja 2002. Kft.
közgyőlésén támogassa a fejlesztési tervet.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
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6./ Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
Elıadó: Pintér Imre polgármester
(elıterjesztés a meghívó melléklete)
Pintér Imre polgármester: A 2011. évet 5.408.000,-Ft pénzmaradvánnyal zárták, az
önkormányzat pénzkészlete 2011. december 31-én pénztárban: 97 e Ft, bankszámlán 5.029 e
Ft volt. Kéri a pénzmaradvány és a beszámoló jóváhagyását.
Lovászpatona község képviselı-testülete 5 „igen ” szavazattal, „nem ” szavazat és
tartózkodás nélkül hozta meg határozatát:
61/2012. (IV. 26.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az
önkormányzat 2011. évi módosított pénzmaradványát 5.408.000,-Ft
összegben hagyja jóvá.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
A költségvetési beszámolóval kapcsolatban kérdés ,észrevétel nem érkezett.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
rendeletét:
6/2012. (IV.27.) rendelet
az Önkormányzat 2011. évi költségvetése zárszámadásáról
(a rendelet szövege mellékelve)
7./ Egyéb ügyek
7.1. Bakony Volán részére menetrendi javaslat
Elıadó: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester tájékoztatja a képvelı-testületet, hogy Bakony Volán menetrendi
javaslatot vár az önkormányzatokról. Délután 3 óra környékén érkezik vonat Gyömörére és a
busz nem várja meg a vonatot. Egy – a délutáni órákban – járat viszont kb. 5 perccel elıbb
kellene, hogy induljon Lovászpatonáról ahhoz, hogy Téten elérjen a Gyır felé közlekedı
járatot, ugyanis kb. 40 percet kell várni a következı csatlakozásra. Kéri a képviselık
javaslatát.
Lakatos Károlyné képviselı elmondja, hogy a korai busz, ami Pápa fele közlekedik a 4,30
helyett már 4,20 órakor indul. Lovászpatona van a legmesszebb Pápától és igazából nem értik
a járaton utazók, hogy miért kellett majdnem 10 perccel elıbb indítani a járatot. Ez a buszjárat
Nagydémrıl indul. A Lovászpatona-Pápa közötti járatra bérlet ára 21.400,- Ft és a
legrosszabb állapotban levı buszt indítják ezen a vonalon.
Pintér Imre polgármester elmondja, hogy a javaslatokat továbbítja a Volán felé.
7. 2. Védınık munkába járási költségeinek megtérítése
Elıadó: Pintér Imre polgármester
(elıterjesztés a meghívó melléklete)
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Lakatos Károlyné képviselı javasolja, hogy térítsék meg a védınık munkába járásának
költségét teljes egészében, hiszen az önkormányzatnak is érdeke, hogy a védınıi ellátás
biztosított legyen.
Lovászpatona község képviselı-testülete 5 „igen ” szavazattal, „nem ” szavazat és
tartózkodás nélkül hozta meg határozatát:
62/2012. (IV. 26.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyettesítı védınık megbízási
szerzıdésében szereplı díjat módosítsa úgy, hogy az fedezze a
védınık munkába járásának költségét.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2012. május 10.

7. 3. Lovászpatona, Széchenyi u. 31. szám alatti – 283, 284, 285, 286, 287 hrsz-ú –
ingatlan felajánlása ajándék címén az önkormányzat javára
Elıadó: Pintér Imre polgármester
(elıterjesztés a meghívó melléklete)
Pintér Imre polgármester tájékoztatja a testületet a lovászpatonai 283, 284, 285, 286, 287
hrsz-ú, a valóságban a Lovászpatona, Széchenyi u. 31. szám alatti lakóingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó felajánlásról. Az ügyvédi költségeket
természetesen az önkormányzatnak kellene állni.
Lovászpatona község képviselı-testülete 5 „igen ” szavazattal, „nem ” szavazat és
tartózkodás nélkül hozta meg határozatát:
63/2012. (IV. 26.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
lovászpatonai 283, 284, 285, 286, 287 hrsz-ú, a valóságban a
Lovászpatona, Széchenyi u. 31. szám alatti ingatlanra vonatkozó
felajánlást elfogadja.
Felhatalmazza polgármestert, hogy az ingatlanokra vonatkozó
ajándékozási szerzıdést készíttesse el és kösse meg.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2012. június 30.

7. 4. Tóth Ernı Lovászpatona, Táncsics u. 13. szám alatti lakos vételi, haszonbérleti
ajánlata a lovászpatonai 216 hrsz-ú ingatlanra
Elıadó: Pintér Imre polgármester
(elıterjesztés a meghívó melléklete)
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Pintér Imre polgármester: ismerteti Tóth Ernı kérelmét.
Lovászpatona község képviselı-testülete 5 „igen ” szavazattal, „nem ” szavazat és
tartózkodás nélkül hozta meg határozatát:

64/2012. (IV. 26.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a
lovászpatonai 216. hrsz-ú ingatlant 228.000 Ft+Áfa értékben eladás
címén felajánlja Tóth Ernı Lovászpatona, Táncsics u. l3. szám alatti
lakosnak.
Felhatalmazza polgármestert, hogy az érintett a testület döntésérıl
tájékoztassa.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2012. május 10.

7. 4. Közmunka programhoz kapcsolódó BM pályázat benyújtása traktorvásárlás címén
Elıadó: Pintér Imre polgármester
(elıterjesztés a meghívó melléklete)
Pintér Imre polgármester tájékoztatja a képviselı-testülete, hogy a Belügyminisztérium a
közmunka programhoz kapcsolódóan pályázatot írt ki, melynek keretében javasolja, hogy
nyújtsanak be pályázatot traktor vásárlásra. A pályázatható támogatás összege maximum 5
millió Ft. Elmondja, hogy árajánlatot kért a gyıri AGROKER-tıl. Az ajánlat egy traktorra
szól, ami rézsőt is kaszál. Egyre kevesebb az olyan közhasznú munkás, akinek a kezébe
biztonsággal lehetne főkaszát adni. Ezzel ki tudnák váltani a közmunkások egy részét,
ugyanis a fıutak mentén is le lehetne kaszálni a traktorral a füvet és így csak az árkok mélye
maradna a közmunkásokra. A géphez kértek hótoló lapot elsı hidraulikával, adnának hozzá
pótkocsit magasítóval és még egy főkaszát is.
Lovászpatona község képviselı-testülete 4 „igen ” szavazattal, „nem ” szavazat és
tartózkodás nélkül hozta meg határozatát:
65/2012. (IV. 26.) határozat
Lovászpatona
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
elhatározza, hogy az önkormányzati felzárkóztatási támogatás
igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 5/2012. (III. 1.) BM
rendelet alapján pályázatot nyújt be önfenntartást segítı gépek,
kisgépek, eszközök beszerzésére.
Felhatalmazzák a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2012. április 27.
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Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester az ülést 20,30 órakor bezárta.

K. m. f .

Pintér Imre
polgármester

dr. Reichert László
körjegyzı
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