Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám:

/2012.
JEGYZİKÖNYV

Készült:

Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 24-én
19,10 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésérıl

Az ülés helye: Községháza, Lovászpatona
Jelen vannak:
a./ Képviselı-testületi tagok:
Lovászpatona
Pintér Imre polgármester, Gróf János, Kiss Ferenc, Lakatos Károlyné, Tóth
Szabolcs, Weiszné Sós Éva képviselık,
b./ Tanácskozási joggal résztvevık:
Dr. Reichert László körjegyzı,
Némethné Tibold Szilvia iskolaigazgató,
Fehér Ildikó jegyzıkönyvvezetı.
I. Napirend elıtt:
Pintér Imre polgármester: üdvözli a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a 7 tagú lovászpatonai képviselı-testületbıl 6 fı jelen van, így a testület
határozatképes.
A képviselı-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1./ Egyes szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése
Elıadó: Pintér Imre polgármester
2./ A közös fenntartású lovászpatonai Óvoda vezetıi álláshelyének pályázati eljárásának
elıkészítése
Elıadó: Pintér Imre polgármester
3./ Éves összefoglaló ellenırzési jelentés megvitatása
Elıterjesztı: Pintér Imre polgármester
II. Napirend tárgyalása:
1./ Egyes szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése.
Elıadó: Pintér Imre polgármester
(elıterjesztés a meghívó melléklete)
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Pintér Imre polgármester: a 2012. április 15-én hatályba lépett új szabálysértési törvény
kötelezte az önkormányzatokat, hogy az önkormányzati rendeleten alapuló helyi
szabálysértési rendelkezéseket, helyezzék hatályon kívül. Van-e kérdés az elıterjesztéssel
kapcsolatban?
Lovászpatona képviselı-testülete 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
alkotta meg rendeletét:
7/2012(V. 30.) önkormányzati rendelet a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes rendelet
hatályon kívül helyezésérıl
(rendelet a jegyzıkönyv melléklete)

2./ A közös fenntartású lovászpatonai Óvoda vezetıi álláshelyének pályázati eljárásának
elıkészítése
Elıadó: Pintér Imre polgármester
(elıterjesztés a meghívó melléklete)
Lakatos Károlyné képviselı kérdezi, hogy ez egy kötelezı pályázati kiírás.
Némethné Tibold Szilvia iskolaigazgató válaszában elmondja, hogy az átszervezés, az óvoda
külön válása miatt kötelezı az óvodavezetıi pályázatot kiírni.
Lakatos Károlyné képviselı : az elıterjesztés szerint a pályázat elbírálásánál a helyismeret
jelentene elınyt. Véleménye szerint a „helyi lakos” jelentsen elınyt. Volt már rá példa, hogy a
helyben lakó óvónı lett elbocsátva a vidéki helyett, amivel İ nem tud egyetérteni. Semmi
gondja nincs a jelenlegi vezetı óvónıvel, egy pályázatuk kapcsán is nagyon segítıkész volt.
Némethné Tibold Szilvia iskolaigazgató válaszában elmondja, hogy a jelenlegi vezetı óvónı
nem újonnan lett felvéve, hanem Gyes-rıl jött vissza. Elmondja a továbbiakban, hogy annak
idején, amikor kiírták az óvodavezetıi állást, ık is szerették volna, ha helyben lakó vállalja az
óvoda vezetését, de nem vállalták.
Pintér Imre polgármester: más esetben is volt arra eset, hogy lovászpatonai elbocsátására
került sor. Azt, hogy valaki nem vállalja, azzal nem lehet mit kezdeni.
Dr. Reichert László körjegyzı: ha megjelölik elınyként a helyben lakást, akkor a jelenlegi
vezetı óvónı úgy érezhetné, hogy ez ellene irányul.
Lakatos Károlyné képviselı visszavonja azon javaslatát, hogy elınyt jelentsen a helyben
lakás, mivel semmi kifogása nincs a jelenlegi óvodavezetıvel szemben.
Lovászpatona képviselı-testülete 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg határozatát:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselı-testülete
80/2012. (V. 24.) határozata
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselı-testülete a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
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§ alapján pályázatot hirdet óvodavezetıi munkakör betöltésére az
alábbiak szerint:
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő
közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidı
A vezetıi megbízás idıtartama: A vezetıi megbízás határozott idıre,
5 évre szól.
A munkavégzés helye: 8553 Lovászpatona, Kossuth u. 50.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényes
feladatok: Az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok
ellátása, az intézmény törvényes mőködtetése, takarékos gazdálkodás,
munkáltatói jogok gyakorlása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
- Felsıfokú óvodapedagógus végzettség és pedagógus szakvizsga,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Szakképesítésnek megfelelı munkakörben szerzett 5 év szakmai
gyakorlat
- Magyar állampolgárság, büntetlen elıélet, cselekvıképesség
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
- helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• A pályázó szakmai önéletrajzát,
• Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési programot
• Büntetlen elıélet igazolására 30 napnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt
• Iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát
• A pályázat véleményezésében elbírálásában résztvevık betekintési
jogára utaló nyilatkozatot
• Nyilatkozatot a zárt vagy nyílt ülés keretében történı tárgyalásra
vonatkozóan
• Továbbá a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat.
Az álláshely betölthetıségének idıpontja:
Az álláshely legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthetı be.
A pályázat benyújtásának határideje: KSZK honlapon történı
megjelenést követı 15 nap. A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt dr. Reichert László körjegyzı nyújt, a 20/9924900-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Lovászpatona Község Önkormányzata
címére történı megküldésével (8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2.).
• Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı
azonosító számot ………, valamint a pályázat megnevezését:
„óvodavezetıi pályázat”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Képviselı-testület a pályázati anyag törvényben elıírt véleményezési
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határideje után, a pályázók személyes meghallgatását követıen bírálja
el a pályázatokat és hozza meg a döntését. A pályázat kiírója fenntartja
magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje:
2012. augusztus 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Oktatási és Kulturális Közlöny
• www.lovaszpatona.hu
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idıpontja: 2012. ……..
Utasítja a körjegyzıt a pályázati kiírás határidıben történı
megjelentetésére és a pályázati eljárás elıkészítésére.
Felelı: dr. Reichert László körjegyzı
Határidı: szöveg szerint

3./ Éves összefoglaló ellenırzési jelentés megvitatása
Elıterjesztı: Pintér Imre polgármester
(elıterjesztés a meghívó melléklete)
Pintér Imre polgármester: más
Lovászpatona képviselı-testülete 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg határozatát:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselı-testülete
81/2012. (V. 24.) határozata
Lovászpatona
Község
Önkormányzata
Képviselı-testülete
Lovászpatona Község Önkormányzata 2011. évi belsı ellenırzésérıl
szóló Összefoglaló jelentést elfogadta.
Határidı: azonnal
Felelıs: Pintér Imre polgármester
Pályázatokról tájékoztatás
Pintér Imre polgármester szóbeli tájékoztatójában elmondja, hogy a Községháza épületének
nyílászáróit kicserélték. 2012. május 31-én lesz egy kifizetési kérelem beadás, a nyílászárókat
leszámlázták, azokat ki is fizettük. Sajnos az orvosi rendelı felújítása utolsó részletét még
mindig nem fizette ki a VÁTI, ami 3.5 millió Ft, a nyílászárókra 5.2 millió Ft-ot kell kifizetni.
Ebben az átmeneti idıszakban a folyószámla-hitelt igénybe vették, egyelıre azonban nem
ütköznek nehézségekbe a kifizetéseknél.
Tájékoztatja a képviselıket az eszközbeszerzési pályázatról: a teljesítések most zajlanak, a 2
db jurtát május 23-án leszállították és május 27-én fogják a többi felszerelést és eszközt
leszállítani. A teljesítés után a számlák kifizetése megtörténik, és az eszközök beszerzésére is
kifizetési kérelmet nyújtanak be az MVH felé. Azért kell ezeket a kifizetési kérelmeket május
31-ig benyújtani, hogy minél elıbb pénzhez jusson az Önkormányzat, mert legközelebb
augusztus 31-ig lehet benyújtani.
A Községháza felújításáról tájékoztatja a képviselıket, hogy a munkák támogatottsága a külsı
4

részekre vonatkozik, ami magába foglalja a külsı szigetelést, a színezést, az
akadálymentesítést, a piaci elárusító helyek kialakítását és a parkosítást. A belsı terek
felújítását ezen pályázat nem támogatja. Az ablakcserével járó festési munkákat sem
tartalmazza a pályázat, de ezeket el kell végezni, amire kért árajánlatot a vállalkozótól. Elsı
körben 370 000 Ft volt a végösszeg, ezt azonban magasnak találta. A végkifejlet az lett, hogy
az önkormányzat 116 000 Ft-ot fog fizetni a belsı javításra. Ez azért történt így, mert a
nyílászárók gyártójától 100 e Ft-ot, a generál kivitelezıtıl pedig 50 e Ft-ot kért. Az
önkormányzat ehhez annyival járult hozzá, hogy a spalettákat és egyéb, szakmunkát nem
igénylı bontási munkát az önkormányzat dolgozói végeztek el. Javasolja a házasságkötı
terem rendbetételét, festését. 3 irodába vásároltak új szınyeget 60 000 Ft-ért, mert a régiek
már nagyon elhasználódtak. A pályázat nem foglalja magába a központi kémény bontását,
erre is kért ajánlatot. Erre két árajánlat van. Az egyik a központi kémény acélhevederrel
történı megerısítése, ami 120 534 Ft, a másik a kémény bontási munkáit tartalmazza, ennek
összege 245 026 Ft. Mindkettı nagyon sok, ezért abban gondolkozik, hogy a közhasznú
munkásokkal a bontást elvégeztetik, de errıl még folyik az egyeztetés.
Elmondja továbbá, hogy a fıbejártnál az üvegfal és az ajtó eltávolításakor több helyen feltört
a járólap. A fıbejárati rész és a fogadótér járólapozására árajánlatot kért. Árajánlatot kért a
jelenleg raktárnak használt tanácskozó terem felújítására, valamint hirdetıtábla készítésére. A
parkettabontás és fektetés költsége 99.200 Ft, a lambéria javítás 28 000 Ft, a hirdetıtábla
készítés 40 250 Ft. Kéri a képviselık véleményét arra vonatkozóan, hogy a felsoroltak közül
mely munkálatokat végeztessék el.
Kiss Ferenc képviselı javasolja, hogy a parkettázással, lambériázással várhatnak még, de a
bejárati rész járólapozását el kellene végeztetni.
Tájékoztatja a képviselıket a háziorvos az orvosi rendelıre, lakásra szúnyogháló felszerelését
kéri. A háziorvos kért árajánlatot egy mőanyagos szúnyoghálóról, amit rolószerően lehet felés lehúzni, ennek ára darabonként 11 400 Ft, ha színre fújják, akkor plusz 5 000 Ft
darabonként. A rendelın 4, a lakáson 5 db ablak van. A házorvos mikor neki elıadta kérését,
ı tájékoztatta ıt arról, hogy az önkormányzat anyagi lehetıségei korlátozottak, mivel a
Községháza felújításánál több olyan költség merült és merül fel, amivel eddig nem számoltak,
és a képviselı-testület az anyagi lehetıségek figyelembe vételével fog dönteni. Tájékozódott
ı is az ablakok gyártójánál, hogy ı mennyiért tudná a szúnyoghálókat elkészíteni. Az ı
árajánlata 7-8000 Ft+ Áfa m2-enként, és ebben olyan színőre festi, amilyen színő az ablak.
Kéri a képviselık véleményét ezzel kapcsolatban.
Lakatos Károlyné képviselı hozzászólásában elmondja, hogy a mikor az orvosi rendelı és
lakás felújítása folyamatban volt számos igénye volt a háziorvosnak, ami többletkiadást
jelentett az önkormányzatnak. Ennek tudatában nem érti, hogy a háziorvos hogy állhat még
elı igényeivel.
Weiszné Sós Éva képviselı javasolja, hogy a lakásban ne, de az orvosi rendelı ablakaira
szereltessenek fel szúnyoghálókat.
Tóth Szabolcs képviselı: javasolja, hogy az csak az orvosi rendelıre szereljenek
szúnyoghálót.
Gróf János képviselı: egyetért az elıtte szólókkal.
Lovászpatona képviselı-testülete 6 „igen” szavazattal egyhangúlag – számozott határozat
hozatala nélkül – a javaslatokkal egyetértett.
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Pintér Imre polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Bakonyalja 2002. Kft-t
azért alakították 2002-ben, mert a Bakonykarszt Víz- és Csatornamőbıl kivált 17
önkormányzat. A Bakonykarsztból kivett vagyont elhozták, és ezt a vagyont vitték be a
Bakonyalja 2002. Kft-be. A Bakonyalja 2002. Kft. olyan javaslatot kíván a 17
önkormányzattal elfogadtatni, hogy a vízhálózat, ami a településeket ellátja, át lett adva
kezelésre a Kft-nek, és emellé kéri a kút tulajdonjogának átadását is. Múlt hét pénteken
tartotta közgyőlését a Bakonyalja 2002. Kft., és ott fogalmazódott meg ez az igény a Kft.
részérıl. Határozati javaslattal keresték meg a 17 önkormányzatot, mely szerinte nem
határozati javaslat, mert alternatívákat fogalmaznak meg. Véleménye az, hogy egy ivóvíz
kúttól csak kényszerítı okok miatt válik meg valaki. Több fórumon tárgyaltak errıl. A
törvény, ami 2012. június 1-jén lép életbe, azt mondja ki, hogy a vízszolgáltatáshoz tartozó
tulajdonok állami vagy önkormányzati tulajdonban lehetnek. Az információk hiánya miatt
javasolja, hogy a képviselı-testület döntését napolja el. A Bakonyalja 2002. Kft. felvette a
kapcsolatot a Vagyonkezelıvel, és ezen a tárgyalásokon ı részt kíván venni.
Lovászpatona képviselı-testülete 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
a Bakonyalja 2002. Kft. ügyében a határozathozatalt elnapolja.
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester az ülést 19,45 órakor bezárta.

K. m. f .

Pintér Imre
polgármester

dr. Reichert László
körjegyzı
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