Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám:

/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Lovászpatona
Község
Önkormányzati
Képviselő-testülete
2012.október 25-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi
üléséről.

Az ülés helye: Községháza Lovászpatona
Jelen vannak:
a./ Képviselő-testületi tagok:
Pintér Imre polgármester, Horváth Julianna alpolgármester, Gróf János,
Kiss Ferenc, Lakatos Károlyné, Weiszné Sós Éva képviselők,
b./ Tanácskozási joggal résztvevő:
dr. Reichert László körjegyző,
Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető.
I. Napirend előtt:
Pintér Imre polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselőtestületből 6 fő jelen van, így a testület határozatképes. Az ülést megnyitja. Ezt követően
szavazatra bocsátja a meghívó szerinti napirendet.(Meghívó a jkv. 1. számú melléklete)
Lovászpatona képviselő-testülete 7 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
a napirendet az alábbiak szerint elfogadta.
Napirend:
1./ A járási hivatal ingyenes használatába kerülő ingó- és ingatlan vagyonelemekről szóló
megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
2./ Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda 2013. január 1-jétől történő működtetéséről
állásfoglalás
Előterjesztő: Pintér Imre
II. Napirend tárgyalása:
1./ A járási hivatal ingyenes használatába kerülő ingó- és ingatlan vagyonelemekről
szóló megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)

Pintér Imre polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatja a képviselőket, hogy a járási
hivatal ingyenes használatába kerülő ingó- és ingatlan vagyonelemekről szóló megállapodás
jóváhagyásáról kell tárgyalniuk. Minden 1000 fő feletti településen ügysegédi munkakört
hoznak létre. Ennek az ügysegédnek kell egy irodát biztosítani berendezési tárgyakkal együtt,
erről kell megállapodást kötni a Kormányhivatallal. A leltárt fel kellett venni, és leltár szerint
kell átadni az irodát, és ez egy formai dolog. Tájékoztatást kapott arról, ha a berendezések,
technikai eszközök meghibásodnak, annak javításáról a Kormányhivatal fog gondoskodni.
dr. Reichert László körjegyző: a megállapodás-tervezetet is megküldte a Kormányhivatal és
ezt a képviselők rendelkezésére bocsátották. A megállapodás-tervezetben már szerepel, hogy
hétfői és csütörtöki napokon lesz Lovászpatonán az ügysegéd, és a körjegyzőséggel lesz
közös használatban az irodahelyiség.
Lakatos Károlyné képviselő: kérdezi, hogy az ügysegédet a Kormányhivatal fizeti és mi lesz a
feladata?
Pintér Imre polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy az ügysegéd a Járási Hivatal
alkalmazásában fog állni, így a bérét is ők fizetik. Feladata az lesz a járási hivatal
hatáskörébe tartozó ügyek intézése, az hogy az ügyfelektől átvegye a kérelmeket, azt
továbbítsa a járási hivatal felé a döntések meghozatala érdekében.
dr. Reichert László körjegyző tájékoztatást ad arról, hogy lehet volna az ügysegédi állásra
Lovászpatonáról is jelentkezni, és akkor az a dolgozó átkerült volna a Járási Hivatal
állományába. Pápán ma délelőtt volt a testületi ülés, ahol döntöttek a Pápai Járási hivatal
kialakításával kapcsolatos megállapodásról. A Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyek
intézését fogja helyben végezni az ügysegéd, azért, hogy az ügyfeleknek ne kelljen Pápára
utazni. Az anyakönyvi, a hagyatéki, a népesség-nyilvántartási, az egyes szociális ügyek
intézése továbbra is jegyzői hatáskörben maradnak.
Pintér Imre polgármester : amint biztos információ lesz arról, hogy pontosan mely napokon
és milyen ügyekben lehet fordulni az ügysegédhez, azt a lakosság tudatni fogja az
önkormányzat a Falulapban, hangos-híradón, a honlapon történő közzététellel.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt.
Lovászpatona képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg határozatát:
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
125/2012. (X. 25.) határozat
1. Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
előterjesztés 1. számú mellékletét képező Megállapodás a járási
(fővárosi kerületi) hivatalok kialakításához és az előterjesztés 2. számú
mellékletét képező Külön megállapodás a közös használatú ingatlan
költségeiről okiratokat jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza a
Polgármestert a megállapodás, a külön megállapodás és az előterjesztés
3. számú mellékletét képező Teljességi nyilatkozat aláírására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Pintér Imre polgármester
2. Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pont szerint jóváhagyott
megállapodással érintett vagyonelemek tényleges birtokba adásáról
szóló jegyzőkönyvet aláírja.
Határidő: 2013. január 1.
Felelős: Pintér Imre polgármester

2./ Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda 2013. január 1-jétől történő működtetéséről
állásfoglalás
Előterjesztő: Pintér Imre
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
Pintér Imre polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az ülést megelőző
percekben napirenddel kapcsolatos információkat kapott az oktatási referenstől. Az
önkormányzatok sajátos helyzetben vannak azáltal, hogy nem tudják mit hoz a jövő, és nem
lehet tudni, hogy miben kell döntést hozniuk. Először szeptember 30-ig kellett volna
nyilatkozniuk azon önkormányzatoknak, akik vállalni kívánják a köznevelési intézmények
feladatainak vállalásáról, majd ezt az időpontot kitolták október 31-ére, és a mai napi
információi szerint november 15-re tolták ki ezt az időpontot. A dilemma az
önkormányzatoknál abból áll, hogy átadják-e állami finanszírozásba vagy se a köznevelési
intézményeket. Abban az esetben kell nyilatkozni az önkormányzatnak, ha önkormányzati
fenntartásban, finanszírozásában kívánja működtetni a jövőben az iskolát. Tájékozódott a
környező települések önkormányzatainál arról, hogy milyen állásponton vannak ezzel
kapcsolatosan. A többség afelé hajlik, hogy állami finanszírozásba adják az iskolák
működtetését. November 15-ig azért tolták ki, mert az Államkincstár fele kell nyilatkozni, ha
működtetni akarjuk az iskolát, hogy miből kívánjuk, tudjuk működtetni. Meg kell indokolni,
hogy melyek azok a gazdasági források, amiből működtetni tudja az önkormányzat az iskolát.
Ha több 10 évre néznek vissza, elmondható, hogy az iskola működtetésére nem volt elég az
állami normatíva, a működtetés hiányát a fenntartó önkormányzatoknak kell és kellett
finanszírozni. Ha azt próbálnák most bizonyítani az Államkincstárnak, hogy biztosítani tudják
a működtetéshez szükséges forrásokat, az elég furcsa képet mutatna, mert eddig sem tudták az
iskola működtetését a normatívákból finanszírozni. Az önkormányzatnak elsősorban az
iparűzési adóból származik bevétele, amire nem lehet alapozni, mert a vállalkozó bármikor
áttelepítheti telephelyét másik településre és máris csökken az ebből származó bevétel. Kevés
település meri kimondani, hogy vállalni tudja a köznevelési intézmények működtetését.
Javasolja, hogy adják az állam finanszírozásába, működtetésébe az iskolát.
Horváth Julianna alpolgármester kérdezi, ha az önkormányzat fenntartásában maradna az
iskola a pedagógusok létszámát és bérét akkor is az állam határozná-e meg.
Pintér Imre polgármester a kérdésre válaszolva elmondja a pedagógusok bérét eddig is a
közalkalmazotti bértábla határozta meg. A Kormány tervei szerint a jövőben tankerületek
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lesznek. Ha az önkormányzat tudná vállalni a működtetést, a pedagógusok létszámát és bérét
akkor is központilag szabályoznák.
Ennek kapcsán probléma vetődhet fel a konyhával kapcsolatosan, mert lesz iskolai étkeztetés,
amit ezután is az állam finanszíroz, lesz óvodai és szociális étkeztetés, amiket az
önkormányzat fog finanszírozni. Lesznek nehézségek.
Az önkormányzat tervezte, tervezi a fűtéskorszerűsítést és ennek kapcsán sem tudni, hogy mi
lesz. Ha pályázik az önkormányzat, utána elviheti az állam. Ha nem pályáznak az is gondot
fog okozni, mert gázkazánok cserére szorulnak.
Lakatos Károlyné képviselő: ha állami finanszírozásba kerül, az is előfordulhat, hogy
megszűnik az iskola Lovászpatonán. Úgy látja, hogy az önkormányzatnak nincs más
lehetősége, minthogy állami finanszírozásba adja az iskolát, és ezzel – átvitt értelemben lehet, hogy azt mondja ki a testület, hogy Lovászpatonán megszűnik az általános iskolai
oktatás.
Pintér Imre polgármester: ez már benne is megfogalmazódott. Azon települések, melyek
bezárták az iskoláikat, elkezdődtek fejlődni, mert az eddig iskolafenntartásra fordított
pénzüket fejlesztésre tudták költeni. Lovászpatona évente kb. 16 millió Ft-tal járult hozzá az
iskola fenntartásához. Ha egy választási ciklusra vetítik az iskolafenntartásra költött
pénzösszeget, az kb. 60 millió Ft lenne, ami pályázati önerőként odarakva, ennek a
hatványozott része. Nem 10-20-30 milliós beruházásokat, hanem 100 millió Ft-os értékű
beruházást lehetne ebből megvalósítani. A másik oldal, az a veszély, hogy esetleg megszűnik
az általános iskolai oktatás a községben. Úgy látja, hogy ez a veszély akkor fennállna, ha a
települési önkormányzat fenntartásában maradna az iskola.
Lakatos Károlyné képviselő: ha az állam általi működtetés során szűnne meg az általános
iskolai oktatás, akkor nem a képviselő-testületnek döntése alapján szűnne meg, hanem az
állam által.
Pintér Imre polgármester: globálisan kell vizsgálni az ügyet. Elmondja, hogy az
Államkincstár felé igazolni kell, hogy a működtetéssel járó kötelezettségek teljesítéséhez
szükséges gazdasági és jövedelemtermelő képességgel rendelkezik. Az önkormányzatnak
adatot kell szolgáltatnia az érintett köznevelési intézmények feladatinak ellátását szolgáló
ingatlanok működtetési adatairól és a működtetéshez rendelkezésre álló önkormányzati
bevételeiről. Ha az adatszolgáltatás nem, vagy csak részben támasztja alá a működtetési
képesség meglétét, az állam a települési önkormányzat kérelmét elutasítja. Valószínűnek
tartja, ha nagyon „szép” adatszolgáltatást produkálnak az Államkincstár fele, és alátámasztjuk
azzal a kevés iparűzési és egyéb bevétellel, ami befolyik az önkormányzathoz, akkor is
mondhatja azt az állam, hogy a kérelmet elutasítja. Innentől kezdve gondolja azt, hogy
felesleges azon gondolkozni, hogy fenntartjuk az iskolát, mert nem állnak rendelkezésre a
fenntartáshoz szükséges források.
Weiszné Sós Éva képviselő: mi lesz az óvoda működtetésével, mivel egy épületben van az
általános iskolával?
Pintér Imre polgármester: az oktatási referenstől ezen kérdésre azt a tájékoztatást kapta, hogy
azokon a településeken, ahol egy intézményen, épületében belül van az iskola és az óvoda, ott
átveheti az állam az óvoda működtetését is. A törekvések a takarékosságra irányulnak és ez
ellen nem tudnak mit tenni.
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dr. Reichert László körjegyző: az alsó-tagozatok biztosan maradnának a településeken. Az
óvodák működtetésével kapcsolatban elmondja, hogy a közös igazgatású intézményeknél
majd külön megállapodást kell kötni az intézményfenntartó központtal, amely rendezi majd
többek között a közösen használt ingatlanok működtetési költségeinek megosztását is.
Pintér Imre polgármester javasolja, hogy az önkormányzat ne vállalja át az államtól az iskola
működtetési költségeit.
Lovászpatona képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal, 1 “nem” szavazattal és 1
„tartózkodás” mellett hozta meg határozatát:

Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
126/2012. (X. 25.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzata úgy határozott, hogy az Nkt.
74.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján, az illetékességi területén lévő,
saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által
fenntartandó köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó
és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerinti működtetése iránt nem nyújt be
szándéknyilatkozatot.
Határidő: 2012. november 15.
Felelős: Pintér Imre polgármester

III. Napirend után:
1. Képviselő-testület tájékoztatása
Pintér Imre polgármester tájékoztatja a képviselő-testület, hogy október 12-ére meghívást
kapott a 18. Soproni Szociális Tudományos Tanácskozásra, melyen részt is vett. 2012. az
aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve, és ez határozta meg a
Tanácskozást is. A konferencián az Idősbarát Önkormányzatok önálló szekció keretében
mutatták be, hogy melyek azok az értékek, példák, amelyek más önkormányzatok számára is
követendők. Erre a tanácskozásra elvitte az eddig kiadott könyveket, elmesélt olyan
történeteket, mely Lovászpatonával, a lovászpatonai idősekkel és a lovászpatonai
önkormányzattal kapcsolatos. Élmény volt számára, és reméli, hogy tudott olyan példát
mutatni, tapasztalatot átadni másoknak, amit használni tudnak.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy ebben az évben is lesz lehetőség szociális célú tűzifa
igénylésére. Az önkormányzat legfeljebb a normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult
személyek száma alapján igényelhet maximum 2 m3 tűzifát. Az elmúlt évben 20 m3 tűzifát
igényelt az önkormányzat. A támogatásban részesülő önkormányzatoknak továbbra is
maguknak kell beszerezni a tűzifát, a fuvarköltség az önkormányzatot terheli. Jogosultak
száma kb. 100 család.
Lovászpatona képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és „tartózkodás”
nélkül hozta meg határozatát:

5

Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
127/2012. (X. 25.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Belügyminisztérium felmérésére 40 m3 szociális célú tűzifa igény
benyújtását határozta el.
A szociális tűzifa programhoz szükséges saját erőt az önkormányzat a
2012. évi költségvetéséből biztosítja.
Határidő:
Felelős: Pintér Imre polgármester

Több napirendi pont nem lévén Pintér Imre polgármester az ülést 19,50 órakor bezárta.
K. m. f.

Pintér Imre
polgármester

dr. Reichert László
körjegyző
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