Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám:

/2012.

Készült:

JEGYZŐKÖNYV

Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012.
december 13-án 18,20 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi
ülésről

Az ülés helye: Községháza Lovászpatona
Jelen vannak:
a./ Képviselő-testületi tagok:
Pintér Imre polgármester, Horváth Julianna alpolgármester, Kiss Ferenc,
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./ Adósság konszolidációs támogatás igénylése
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
2./ Háziorvosi feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata.
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
3./ Körjegyzőség megszüntetése
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
4./ Hulladékgazdálkodási feladatok társulási ellátása
Előterjesztő:Pintér Imre polgármester
5./ Lovászpatona 216. hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítése
Előterjesztő:Pintér Imre polgármester
II. Napirend tárgyalása:
1./ Adósság konszolidációs támogatás igénylése
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete)

Pintér Imre polgármester: A törvény előírásai szerint az állam egyszeri, vissza nem térítendő
költségvetési támogatást nyújt az ötezer fő lakosságszámot meg nem haladó települési
önkormányzatok számára, a 2012. december 12. napján pénzügyi intézmény felé fennálló kölcsön
teljes kiegyenlítésére.
Rövid határidőn belül a 2012. december 17-ig be lehet nyújtani az igénylést. Az
Adósságrendezés az önkormányzat 3,2 millió forinti összegű folyószámla hitelállományát
érintik. Kéri, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a testület fogadja el.
Lovászpatona képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg határozatát:
161/2012. (XII. 13.) Képviselő-testületi határozat
Lovászpatona
Község
Önkormányzati
Képviselő-testülete
a
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény ( a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. §ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt
feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam
által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást,
azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a
támogatás igénybevételét lehetővé teszi.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én
adósságrendezési eljárás alatt nem áll.
3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 286. § alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt
adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb költségeit az
önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezőknek.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
önkormányzat nevében:
a.) a hitelezők által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről,
valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja.
b.) A költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges
adatokat a Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges
nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb dokumentumokat,
c.) A költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott
megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős
miniszter kezdeményezi.
5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem
rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel,
szerződéssel,
ami kifejezetten
a konszolidációval
érintett
adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés
biztosítékául szolgál.
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6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti
adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot
képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges
adatokat, információkat, megismerje és kezelje.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ Háziorvosi feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata.
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete)
Pintér Imre polgármester: az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §ában foglalt tartalmi elemek figyelembe vételével 2013. január 1. napjával történő hatályba
lépéssel felül kell vizsgálni a háziorvosi feladat-ellátási szerződéseket. Dr. Nagy József
Miklós háziorvos úr ezzel kapcsolatban írásban beterjesztette javaslatait, illetve kérését.
Doktor úr felvetette, hogy a környéken dolgozó kollégáihoz teljesen ingyen használhatják a
háziorvosi rendelőt, a rezsiköltségeket is az önkormányzatok fizetik, ezzel szemben neki a
jelentős rezsiköltséget meg kell fizetnie, ami a fűtésre is figyelemmel 700 ezer forint körüli
összeget tesz ki egy évben. Ő kompromisszumos megoldást javasol, a rezsiköltségekhez az
önkormányzat havi 30 ezer forinttal járuljon hozzá, ez csaknem a költségek 50 %-ának
átvállalását jeleneti. Az önkormányzat jelenlegi nehéz anyagi helyeztében ezt tartja
vállalhatónak és méltányosnak. Kéri a javaslat elfogadását.
Lovászpatona képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg határozatát:
162/2012. (XII. 13.) Képviselő-testületi határozat
Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Dr.
Nagy és társa Háziorvosi Betéti Társaság ( 8553 Lovászpatona,
Kossuth u.47.) egészségügyi szolgáltatóval fennálló háziorvosi
feladat-ellátási szerződését az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvény 2/B. §-ában foglalt tartalmi elemek
figyelembe vételével 2013. január 1. napjával történő hatályba
lépéssel felülvizsgálta.
Az egészségügyi szolgáltatóval közös megegyezéssel jóváhagyott
szerződés a határozat mellékletét képezi.
Felkérik a polgár,mestert, hogy az új feladat-ellátási szerződést az
OEP Veszprém Megyei irodája részére küldje meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.
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3./ Körjegyzőség megszüntetése
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: döntöttek már arról, hogy 2013. január 1. napjától közös
önkormányzati hivatalt kíván működtetni Lovászpatona, Ugod, Bakonyszücs,
Bakonykoppány és Béb községek részvételével, Ugod székhellyel. A folyamat azért késik,
mert időközben Nagytevel is csatlakozott a közös hivatalhoz. Valószínűleg a két ünnep
között lesz a 7 település együttes ülés Ugodon, melyen elfogadják a közös hivatal
létrehozására vonatkozó megállapodást is. A Körjegyzőséget 2012. december 31. napjával
meg kell szüntetni, hogy 2013. január 1-jével felállhasson az új közös hivatal.
Lovászpatona képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg határozatát

163/2012. (XII. 13.) Képviselő-testületi határozat
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 2013. január 1. napján hatályba lépő 85. § (1), (2) és (4)
bekezdése alapján, a 2013. január 1. napjától működő Ugodi Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozása miatt a Lovászpatona, Bakonyság
Községek Körjegyzősége elnevezésű közös önkormányzati hivatalt
2012. december 31. napjával megszünteti.
A megszüntető okirat a határozat mellékletét képezi.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Pintér Imre polgármester
4./ Hulladékgazdálkodási feladatok társulási ellátása
Előterjesztő:Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsának tájékoztatása szerint 2014. január 1-től hulladékgazdálkodási
közszolgáItató csak nonprofit gazdasági társaság lehet. Két lehetőség van, vagy a társulás –
112 önkormányzat egyhangú döntésével – hoz létre egy nonprofit gazdasági társaságot, a
társult tagok felelősségvállalásával, vagy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata hozz létre
egy 100 %-os tulajdoni részesedésű nonprofit gazdasági társaságot. A szükséges engedélyek
megszerzése iránti eljárást időben indítani kell, melynek átfutási ideje 6 hónap. Véleménye
szerint kétséges, hogy 112 önkormányzat egységesen tud dönteni ebben a kérdésben. Egy
ilyen nagy gazdasági társaság működtetése a társulás részéről felveti az anyagi
kötelezettségvállalás kérdését is, amelyet Bakonyság község önkormányzata szerinte nem tud
vállalni.
A képviselő-testület 3 "igen " szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
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164/2012. (XII. 13.) Képviselő-testületi határozat
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete A hatályba
lépő új hulladékról szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel
Lovászpatona Község Önkormányzata nem támogatja annak
megvalósítását,
hogy
a
jövőben
a
Győr
Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által alapított nonprofit
gazdasági társaság végezze a hulladékgazdálkodási feladatellátást.
Lovászpatona Község Önkormányzata a nonprofit gazdasági társaság
alapításához és működésének elindításához szükséges feltételek
biztosításában nem vállal részt.
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elnökét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Pintér Imre polgármester
5./ Lovászpatona 216. hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítése
Előterjesztő:Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: korábban már döntöttek arról, hogy a lévő Lovászpatona 216.
hrsz-ú belterületi ingatlant felajánlják megvételre 228.000 Ft+Áfa értékben értékesítik Tóth
Ernő Lovászpatona, Táncsics u. l3. szám alatti lakos részére. A vevő az ajánlatot elfogadta.
A képviselő-testület 3 "igen " szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta:
165/2012. (XII. 13.) Képviselő-testületi határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő Lovászpatona 216. hrsz-ú
belterületi ingatlant 228.000 Ft+Áfa értékben értékesíti Tóth Ernő
Lovászpatona, Táncsics u. l3. szám alatti lakos részére.
Felhatalmazza polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. január 15.
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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