Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám:

/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012.
november 29-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,
Lakatos Károlyné, Tóth Szabolcs, Weiszné Sós Éva képviselők,
b./ Tanácskozási joggal résztvevő:
dr. Reichert László körjegyző,
Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető.
Lakosság részéről: 1 fő.
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 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
a napirendet az alábbiak szerint elfogadta.
Napirend:
1./ Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda 2012. évi költségvetésének három negyedéves
teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
2./ Óvoda 2013. évi koncepciója, az óvoda alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
3./ Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének három negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló
megvitatása
Előterjesztő: dr. Reichert László körjegyző
4./ Lovászpatona Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének három negyedéves
teljesítéséről szóló beszámoló megvitatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
5./ Lovászpatona Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester

6./ Étkezési térítési díjak felülvizsgálata
Előterjesztő Pintér Imre polgármester
7./ Kötelező települési könyvtári feladatellátás biztosítása
Előterjesztő: Pintér Imre
Napirend előtt felszólalást kér Venczel Gyula lovászpatonai lakos.
Venczel Gyula lovászpatonai lakos hozzászólásában elmondja, hogy a szemétszállításnál 1
évre előre minden lakos megkapja, hogy adott évben mely napokon, milyen fajtájú szemetet
szállítanak el. Az alapdíjon felül mindenki annyit fizet, ahányszor kirakja ürítésre az edényt.
A sérült edényt térítésmentesen kicserélik. Lehetősége van a lakosságnak, hogy az edénybe
nem helyezhető hulladékot a hét egy napján – pénteken – kivigye a hulladékudvarba.
Meglátása, hogy a lakosság ezzel a szolgáltatással meg van elégedve.
A kéménysepréssel kapcsolatosan elmondja, hogy a régi kéményseprést és a mostani
kéményseprést el kell különíteni egymástól. Ő 15 éves korában vette fel először a
kéményseprő ruhát. A villany- és gázhálózat kialakításával együtt megváltozott a
kéményseprési munkafolyamat is. Különösen vonatkozik ez a gázra, mert nagyon sok helyen
van már gázfűtés, de ahol nincs gázfűtés ott is használnak gázt, PB gázpalack formájában, és
ennek következtében itt sincsenek rászorulva arra, hogy a kéményeket használják. Így nyilván
nem áll fenn olyan, hogy egész éves kéményseprési díj. Időszakos használatú kémények
vannak, mert az őszi és téli hónapokban vannak használva ezek a kémények. Ezért, féléves
kéményseprési díjat kellene fizetni a kémények után. Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úr
szavait idézve mondja: „Azt a munkát, illetve azokat a munkásokat tudják megfizetni, akik
elvégzik a munkájukat. Azoknak a dolgozóknak, akik a munkájukat nem végzik el, azoknak
sajnos nem tudunk fizetni.” Itt utal arra, hogy a kéményseprésnél sem lehetne olya munka
után fizettetni, amit nem végeznek el. Az új kéményseprési rendelet értelmében a 2013. évben
díjemelés nem lesz. Elmondja, hogy az új szabályozás szerint., ami 2013. január 1-jével lép
hatályba, a kéményseprési sormunka külön megrendelés nélkül, előzetes értesítést követően,
rendszeres időközönként végzett közszolgáltatás, amelynek díját további kiszállási díj nem
terhel.
Az önkormányzatnak nem kell kihirdetni a közszolgáltatás időpontját. A
kéményseprés kötelező közszolgáltatás, és a munka elvégzését senki nem tagadhatja meg. A
szolgáltatónak kell alkalmazkodni a lakossághoz. Vannak olyan lakások, ahol olyan gázfűtési
módok vannak, amiknek a használata nem kéményhez kötött, pl. a gázkonvektor, a kémény
nélküli gázkazánok. A rendelet kimondja, hogy tartalékkéményt annak kell fizetni, aki
tartalékkéményt tart fenn. Ha valakinek 3 kéménye van, és parapetes készüléket használ,
annak kéményseprési díjat fizetni nem kell abban az esetben, ha a kéményeket nem használja.
Ki szeretné hangsúlyozni, hogy a rendelet előírása szerint a kéményeket csoportba rakják. A
kisközponti kémények, a háztartási kémények csoportjába tartoznak. Elmondja, hogy a
gáztüzelésű kazánoknál a kémények nem egyformák, vannak 3-4-5-6-7-8 méter.magasságúak,
azonban Lovászpatonán nagy többségében 8 fm-es kéményeket számolnak el. A rendelet
kimondja: a mindenkori érvényes díjakról a szolgáltatást végző, díjjegyzéket köteles készíteni
és azt köteles közzé tenni. A rendelet kimondja azt is, hogy a 4 évenkénti műszaki
felülvizsgálat költsége a díjakba be van építve. Tehát a közszolgáltatónak ezt díjazás nélkül el
kell végezni, a díjszabást közzé kell tenni, és a munka elvégzéséről tanúsítványt kell kiállítani.
Hozzászólásában elmondja, hogy bírósági feljelentést kíván tenni saját és a családja nevében
is. Fel szeretné kérni a képviselő-testületet, rajtuk keresztül a lovászpatonai lakosságot, hogy
adjanak részére felhatalmazást, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatban a
bíróságon, mint a lovászpatonaiak meghatalmazottja – megtehesse a feljelentést. Meglátása,
hogy a kéményseprési munkavégzés folyamán el nem végzett munkáért vették fel a díjakat.
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Pintér Imre polgármester a hozzászólásra elmondja, ha a képviselő-testület úgy gondolja,
hogy meghatalmazást ad Venczel Gyulának, ő nem áll útjukba. Elmondja a továbbiakban,
hogy a közszolgáltató által kibocsátott számlát felülvizsgálja, ha abban, a valósághoz képest
eltérést talál, jelezni fogja a szolgáltató felé, és kéri annak korrigálását. Nem kívánja a
szolgáltatót beperelni, hanem az ügyet szeretné helyre tenni. Meglátása, hogy a bíróságon
kívül vannak más eszközök arra, hogy a felmerült problémát orvosolni lehessen. Elmondja,
hogy az önkormányzat felhívja a szolgáltató figyelmét, hogy a lakosság körében is fordítsanak
figyelmet arra, hogy csak az elvégzett munkáért számítsák fel a díjat.

Dr. Reichert László körjegyző kérdezi a jelenlevő Venczel Gyulát, hogy az általa
elmondottakat rögzítheti-e a jegyzőkönyvben. Ezt azért kérdezi, mert ez egy nyilvános ülés,
aminek jegyzőkönyvét bárki elolvashatja.
Venczel Gyula hozzájárulását adja, hogy az általa elmondottakat az ülésről készült írásos
jegyzőkönyvben szerepeltessék.
Dr. Reichert László körjegyző elmondja, hogy Venczel Gyula a problémát szakszerűen
elmondta, és a jegyzőkönyv ezen részletei alapján jeleznék a kéményseprő-ipari
közszolgáltató felé a felmerült észrevételeket.
Venczel Gyula : egyetért azzal. hogy a felvetéseit a Pápai Közszolg Kft-nek megküldjék, s
utána, amennyiben igénylik szívesen részt vesz a szolgáltatóval folytatott egyeztetésben.
Venczel Gyula az ülésteremből 18,40 perckor távozott.

II. Napirend tárgyalása:
1./ Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda 2012. évi költségvetésének három negyedéves
teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete)
Pintér Imre polgármester: megkérdezi van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéshez.
Lovászpatona képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg határozatát:
138/2012. (XI. 29.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Bánki
Donát Általános Iskola és Óvoda 2012. évi költségvetése három
negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót 77 956 ezer Forint
bevétellel és 91 549 ezer Forint kiadással elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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2./ Óvoda 2013. évi koncepciója, az óvoda alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete)

Pintér Imre polgármester: egyenlőre csak a törvényjavaslatot lehet ismerni a köznevelési
feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről.
Az már biztos, hogy január 1-jével az iskola állami fenntartásba és működtetésbe kerül s csak
az óvoda fenntartása marad kötelező önkormányzati feladat. A törvény hatályba lépése után
módosítani kell majd az iskola, óvoda többcélú intézmény alapító okiratát és a társulási
megállapodást. A költségvetési törvény tervezete szerint összeállították az óvoda jövő évi
költségvetési koncepcióját. Van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéshez.
Lovászpatona képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg határozatát:

139/2012. (XI. 29.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete az
Óvoda költségvetése 2013. évi költségvetési koncepcióját a
költségvetési tervezés alapjaként elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének három negyedéves teljesítéséről szóló
beszámoló megvitatása
Előterjesztő: dr. Reichert László körjegyző
(Előterjesztés a meghívó melléklete)
Dr. Reichert László körjegyző: a hivatal költségvetését időarányosan teljesítették. Várhatóan a
2012. évet szerény megtakarítással fogják majd zárni.
Lovászpatona képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg határozatát:

140/2012. (XI. 29.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete a
Körjegyzőség 2012. évi költségvetése három negyedéves
végrehajtásáról szóló beszámolót 14 810 ezer Forint bevétellel és
14 078 ezer Forint kiadással elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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4./ Lovászpatona Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének három negyedéves
teljesítéséről szóló beszámoló megvitatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete)
Pintér Imre polgármester: megkérdezi van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéshez
Lovászpatona képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg határozatát
141/2012. (XI. 29.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2012. évi költségvetése három negyedéves
végrehajtásáról szóló beszámolót 204 913 ezer Forint bevétellel és
200 445 ezer Forint kiadással elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5./ Lovászpatona Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete)
Pintér Imre polgármester: bizonyos összegek a költségvetési törvény javaslatából már
ismertek, de lényeg, az önkormányzat elvárt bevételének összege még nem, enélkül pedig
csak hozzávetőleg lehet koncepciót tervezni.
Lovászpatona képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg határozatát:

142/2012. (XI.29.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete az
Önkormányzat költségvetése 2013. évi költségvetési koncepcióját a
költségvetési tervezés alapjaként elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6./ Étkezési térítési díjak felülvizsgálata
Előterjesztő Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete)

Lovászpatona képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg határozatát:
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143/2012. (XI.29.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete a
közétkeztetési vállalkozói szerződéseket közös megegyezéssel az
alábbiak szerint módosítja:
1) Bácsi Mónika (Lovászpatona, Kossuth u. 79.) egyéni vállalkozó
2013. január elsejétől az alábbi bruttó szolgáltatási díjakat jogosult
számlázni:
Óvodai háromszori étkezés:
Iskola ebéd:
Szociális és felnőtt étkezés

550,-Ft
515,-Ft
590,-Ft

2) Nagy Géza (Csót, Rákóczi u. 6.) egyéni vállalkozó egyéni
vállalkozó 2013. január elsejétől az alábbi bruttó szolgáltatási
díjakat jogosult számlázni:
Szociális étkezés

620,-Ft

A módosított szerződések szövege a határozat mellékleték képezi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.
Pintér Imre polgármester: a fizetendő térítési díjakat a bruttó számlázási díjak növekedésével
arányosan javasolja növelni.
Lovászpatona képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
alkotta meg rendeletét:
Lovászpatona Község Önkormányzata képviselő-testületének
10/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó
szociális ellátások térítési díjainak helyi szabályozásáról
szóló 2/2012. (I. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(a rendelet szövege mellékelve)
7./ Kötelező települési könyvtári feladatellátás biztosítása
Előterjesztő: Pintér Imre
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
Pintér Imre polgármester: a települési könyvtári feladatellátás kötelező önkormányzati feladat
maradt, amit a megyei könyvtárral kötendő megállapodás alapján a Pápai Jókai Mór Könyvtár
fog biztosítani. Kéri az előterjesztés elfogadását.
Lovászpatona képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg határozatát:
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144/2012. (XI. 29.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja
azon szándékát, hogy a kötelező települési könyvtári feladatellátást
könyvtári szolgáltatás megrendelésével biztosítja a lakosság számára:
1. A könyvtári szolgáltatást 2013. január 1-jétől az Eötvös Károly
Megyei Könyvtártól (8200 Veszprém, Komakút tér 3.) rendeli meg, a
pápai Jókai Mór Városi Könyvtár (8500 Pápa, fő tér 1. Várkastély, mint
feladatellátó bevonása mellett.
2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
„Megállapodás a könyvtári szolgáltatás nyújtásáról és igénybevételéről”
szerződést az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési
Intézettel 2012. december 31-ig aláírja, amelynek hatálya 2013. január
1-jétől határozatlan ideig tart.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Pintér Imre polgármester

Több napirendi pont nem lévén Pintér Imre polgármester az ülést 19,30 órakor bezárta.

K. m. f.

Pintér Imre
polgármester

dr. Reichert László
körjegyző
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