Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám: 127-18/2012.
JEGYZİKÖNYV
Készült:

Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. június 28-án
18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésérıl

Az ülés helye: Községháza, Lovászpatona
Jelen vannak:
a./ Képviselı-testületi tagok:
Lovászpatona
Pintér Imre polgármester, Horváth Julianna alpolgármester, Gróf János, Kiss
Ferenc, Lakatos Károlyné, Weiszné Sós Éva képviselık,
b./ Tanácskozási joggal résztvevık:
Dr. Reichert László körjegyzı,
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./ A szilárd hulladék kezelésének közszolgáltatási díjáról szóló 14/2010.(XII. 29.)
önkormányzati rendelet módosítása
Elıadó: Pintér Imre polgármester
2./ A Bakonyszentlászló 0368/4 hrsz-ú víztároló apportálása a Bakonyalja 2002.Kft-be
Elıadó: Pintér Imre polgármester
II. Napirend tárgyalása:
1./ A szilárd hulladék kezelésének közszolgáltatási díjáról szóló 14/2010.(XII. 29.)
önkormányzati rendelet módosítása
Elıadó: Pintér Imre polgármester
(elıterjesztés a meghívó melléklete)
Pintér Imre polgármester: megkérdezi van-e kérdés, észrevétel az írásos elıterjesztéshez.
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Lovászpatona képviselı-testülete 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
alkotta meg rendeletét:
8/2012(VI. 29.) önkormányzati rendelet
a szilárd hulladék kezelésének közszolgáltatási díjáról
szóló 14/2010.(XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet a jegyzıkönyv melléklete)

2./ A Bakonyszentlászló 0368/4 hrsz-ú víztároló apportálása a Bakonyalja 2002.Kft-be
Elıadó: Pintér Imre polgármester
(elıterjesztés a meghívó melléklete)
Pintér Imre polgármester szóbeli tájékoztatójában elmondja, hogy a Bakonyalja 2002. Kft-t
az a 17 önkormányzat hozta létre, akik kiváltak a Bakonykarszt-ból. Hosszú éveken keresztül
értékesítette a kft a Pannon-Víz Zrt-nek az ivóvizet, ez az értékesítés ebben az évben olyan
eredményt hozott, melyet az alapító önkormányzatok között szétosztottak. Lovászpatona 1,9
millió Ft értékő eszközt vásárolhat, vagy kaphatta volna meg készpénzben. Ez esetben adózni
kellett volna utána, ezért az érdekelt önkormányzatok képviselıi úgy határoztak, hogy eszközt
vásárolnak.
A jelenlegi vízszolgáltatási törvény - ami 2016-ig szakaszosan fog életbe lépni – 2012. július
1-jétıl újabb szakaszába lép. A Kft. taggyőlésén egyedül maradt azon javaslatával, hogy ne
szabaduljanak meg a kúttól. Ezen a taggyőlésén úgy határoztak az érintett önkormányzatok
képviselıi, hogy apportálják a kutat a Bakonyalja 2002. Kft-be. A Kft így a vízeladás révén
kereskedelmi kapcsolatot tud fenntartani a Pannon-Víz Zrt-vel és továbbra is befolyik ez a
pénz. Ha sikerül megırizni a Kft-nek a pozícióját, akkor az elkövetkezı években hasonlóan
számíthatnának az önkormányzatok a nyereségre, és meglátása szerint mindenki számára ez
ösztönzı volt.
Lovászpatona képviselı-testülete 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg határozatát:
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
85/2012. (VI. 28.) határozat
Lovászpatona
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
elhatározza, hogy az önkormányzat résztulajdonában lévı
Bakonyszentlászló 0368/4. hrsz-ú, kivett víztároló megnevezéső
ingatlant a Bakonyalja 2002. Kft-be (8438 Veszprémvarsány, Kossuth
u. 44.) apportálja.
Az apportálással egyidejőleg a Bakonyalja 2002. kft. törzstıke emelését
jóváhagyja.
Lovászpatona Község Önkormányzata tagi törzsbetétjét a Bakonyalja
2002. Kft-n belül megemeli 2.910.000,- Forinttal, így a tagi törzsbetét
összege 6.360.000,-Ft, azaz Hatmillió-háromszázhatvanezer Forint lesz.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti
döntéshez kapcsolódó okiratokat írja alá.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2012. június 30.
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Pintér Imre polgármester: az óvodavezetıi pályázattal kapcsolatban tájékoztatta a képviselıtestületet, hogy a lovászpatonai csoportban vannak olyanok, akik ezt megpályázzák. A
pályázatok beadási határidejének lejárta után a pályázatokról a képviselı-testület dönt.
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a 2012. augusztus 12-én 13 órára tervezi a
Községháza felújítása átadását, majd ezt követıen 14 órakor venné kezdetét a Lovászpatonai
Kastélynap 2012. rendezvény. A két rendezvényre meghívást kapnak a pályázatban résztvevı
szervek és személyek. A falunapi mősorterv elkészült, melyet a képviselı-testület
rendelkezésére bocsát.
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester az ülést 18,45 órakor bezárta.

K. m. f .

Pintér Imre
polgármester

dr. Reichert László
körjegyzı
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