Lovászpatona Község Önkormányzata
8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2.

Szám: 133-10/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 30-án 18,00
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, Tóth Szabolcs, Weiszné Sós Éva
képviselők
b./ Tanácskozási joggal résztvevő:
Dr. Reichert László aljegyző,
Földi Anikó családgondozó,
Kazinczi Gabriella családgondozó,
Kovács Miklós körzeti megbízott,
Bognár László körzeti megbízott,
Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető
c./ Lakosság részéről: 1 fő

I. Napirend előtt:
Pintér Imre polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselőtestületből 7 fő jelen van, így a testület határozatképes. Az ülést megnyitja. Ezt követően
szavazatra bocsátja a meghívó szerinti napirendet. (Meghívó a jkv. 1. számú melléklete)
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1./ Beszámoló Lovászpatona község közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Pápai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti
Osztály Körzeti Megbízotti Alosztály
2./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi átfogó értékelése
Előterjesztő: dr. Reichert László aljegyző és a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata
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3./ Lovászpatona Község Önkormányzata társulási megállapodásainak felülvizsgálata
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
4./ Egyéb ügyek

II. Napirend tárgyalása:
1./ Beszámoló Lovászpatona község közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Pápai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti
Osztály Körzeti Megbízotti Alosztály
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)

Kovács Miklós r. zls.: ismerteti az írásos beszámoló jellemző adatait. Kiemeli, hogy az
önkormányzattal a kapcsolattartás jól működik, a polgárőrség kiválóan segíti a rendőri
munkát, s a térfigyelő kamera rendszer is több esetben segítette a nyomozást.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
54/2013. (V. 30.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápai
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály
Körzeti Megbízotti Alosztály 2012. évi beszámolóját Lovászpatona
község közbiztonsági helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett
intézkedéseiről az előterjesztés szerint elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Pintér Imre polgármester

2./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi átfogó értékelése
Előterjesztő: dr. Reichert László aljegyző és a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
Kazinczi Gabriella családgondozó: az írásos beszámolót kiegészíti azzal, hogy 2013. évtől a
gyámhatósági hatáskörök megváltoztak, az önkormányzat jegyzőjétől számos feladat és
hatáskör a járási hivatalhoz került. Ettől függetlenül azonban az önkormányzati hivatalokkal
és jegyzőkkel továbbra is rendszeres munkakapcsolatban állnak. Sajnos Lovászpatonán a
tavalyi évben több gyermeket ki kellett emelni a családból. Sikernek könyveli el, hogy sok év
óta először egy örökbefogadást is le tudtak bonyolítani, ami azért öröm számukra, mert az
ilyen kisgyermek igazi családot kap, nem kell családotthonban és más intézményben
nevelkednie.
Földi Anikó szakmai vezető, családgondozó: ő látja el a családsegítői feladatokat január 1jétől, a 2012. évben ezen a területen dolgozó kolléga a járási hivatalhoz került. A beszámolót
ezért a korábbi kolléga készítette. A családsegítői tevékenységet a gyermekjóléti
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családgondozástól többek között az különbözteti meg, hogy a családsegítő a felnőtt
lakossággal foglalkozik, s ezért az együttműködés önkéntességen alapul. Szerencsére a
legtöbb esetben sikerül olyan kapcsolatot kialakítani az ügyfelekkel, hogy elfogadják a
segítségüket. Ha ezt még sem teszik, akkor nincsenek hatósági eszközeik az együttműködés
kötelezővé tételéhez.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:

55/2013. (V. 30.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi átfogó
értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Pintér Imre polgármester

3./ Lovászpatona Község Önkormányzata társulási megállapodásainak felülvizsgálata
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)

Pintér Imre polgármester: az írásos előterjesztésben részletesen kifejtették miért kell a
társulásokat felülvizsgálni és milyen alternatívák vannak az együttműködésre.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
56/2013. (V. 30.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Óvodai
Intézményfenntartó Társulás Lovászpatona-Nagydém-Vanyola
(8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2.) társulási megállapodásának
módosítását az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően
jóváhagyja.
A módosított Társulási Megállapodás 2013. június 30-án lép hatályba,
rendelkezéseit 2013. július 1-től kell alkalmazni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási
Megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Pintér Imre polgármester

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
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57/2013. (V. 30.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete közös
fenntartású Kastélykerti Óvoda Lovászpatona intézmény alapító
okiratának módosítását és azt egységes szerkezetben – az előterjesztés
1. és 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat
aláírására.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Pintér Imre polgármester

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:

58/2013. (V. 30.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fogorvosi
Alapellátás Önkormányzati Társulást (8556 Pápateszér, Markovics u.
17.) közös megegyezéssel 2013. június 30. napjával megszünteti.
Felhatalmazza a polgármestert a megszüntetési megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Pintér Imre polgármester

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
59/2013. (V. 30.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a
Lovászpatona,
Nagydém
és
Vanyola
Óvodafenntartó
Társulása (8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2.) Társulási Tanácsába
tagként Pintér Imre polgármestert delegálja.
Határidő: azonnal
Felelős: Pintér Imre polgármester

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
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60/2013. (V. 30.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápai
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítását és
azt egységes szerkezetben – az előterjesztés 1. és 2. mellékletében
foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja
A módosított Társulási Megállapodás 2013. június 30-án lép hatályba,
rendelkezéseit 2013. július 1-től kell alkalmazni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási
Megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Pintér Imre polgármester

4./ Egyéb ügyek
4.1. Képviselő-testület tájékoztatása pályázatokról
Pintér Imre polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Somló-MarcalmenteBakonyalja Leader Egyesület ülésén elhangzott, hogy a ravatalozó és a temetőkert
felújítására, valamint a tűzoltószertár és egészségház előtti tér felújítására benyújtott
pályázatot elnyerte az önkormányzat. A pályázat összköltsége 19 millió Ft körüli összeg, a
kivitelezés elkezdődhet. A gyógyszertár kazáncseréjét szeretné pályázat útján megoldani. A
konyhai sütők cseréjére nem lesz lehetőség. A rendezvénypályázatokat hamarosan ki fogják
írni, 200 e Ft lesz az alaptámogatás és lakosonként 1000 Ft-tal támogatják a rendezvényeket,
nyertes pályázat esetén.

4.2. Venczel Gyula Zoltán Lovászpatona, Kossuth u. 140. szám alatti ingatlan
káreseményével kapcsolatos bejelentése
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
Pintér Imre polgármester: a helyszínen megnézte, hogy mi okozhatta a kárt. Megállapítása az,
hogy az önkormányzat ebben az ügyben nem tehető felelőssé, az út mindig mezőgazdasági
útként funkcionált. A hiba, a kár vélhetően nem az út süllyedése miatt keletkezett. Az út az
említett lakóingatlan mellett aszfaltozott, utána levő szakaszon pedig mart aszfalttal felszórt
és erősen alá alapozott. Javasolja, hogy a kár helyreállításától és a kár megtérítésétől a
képviselő-testület határolódjon el.
Tóth Szabolcs képviselő: nemcsak mezőgazdasági gépek járnak arra, hanem például a
nagyobb talajterhelést kiváltó kukás autó is.
Lakatos Károlyné képviselő: a polgármester javaslatával egyetértve javasolja, hogy az
önkormányzat határolódjon el a kárért való felelősség vállalásától.
Pintér Imre polgármester: a Szervezeti és Működési Szabályzat lehetőséget ad arra, hogy a
bejelentéssel kapcsolatban a bejelentő hozzászóljon néhány mondatban a tárgyhoz.
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Venczel Gyula Zoltán lovászpatonai lakos: „próbáljuk meg úgy megközelíteni, ahogy én ezt
gondolom. Tekintettel arra, hogy én ezt az ügyet bíróságra kívánom adni és ebben az ügyben
tovább nem a testület fog dönteni, hanem a bíróság. Megkérem a jegyzőkönyv vezetőjét, hogy
úgy vezesse a jegyzőkönyvet, hogy én azt a bíróságnak fogom átadni. Ha valakinek
hozzászólása van, azt megkéri, hogy szíveskedjen előbb a nevét és lakcímét mondani, és
utána amit mond. Ezt azért kéri, mert ha a bíróság meg akarja idézni, akkor meg tudja idézni.
Lakatos Károlyné képviselő: ő biztos nem fog megszólalni. Nem azért tagja a lovászpatonai
képviselő-testületnek, hogy azzal fenyegessék, hogy mondja a nevét és lakcímét, mert
bíróságra fogják vinni. Azt gondolja neki, mint képviselőnek, a képviselő-testületi ülésen nem
kell jegyzőkönyvbe mondania a nevét és a lakcímét.
Pintér Imre polgármester: javasolja Venczel Gyula Zoltánnak, hogy a mondanivalóját adja le
írásban, mert sajnos nem tudják végighallgatni, mert lejár az az idő, amit a rendelkezésére
bocsát. Majd a bíróságon hosszú idő áll rendelkezésükre, akár a szakértő és az érintettek
meghallgatására.
Venczel Gyula Zoltán lovászpatonai lakos: „én ezt bíróságra adom, tekintettel arra, hogy a
képviselő-testület nem hajlandó arra, hogy végig hallgasson, meghallgassa azt, amit el
szeretne mondani. Ő nem beszélt bele senkinek a beszédébe.
Pintér Imre polgármester: felkéri Venczel Gyula Zoltánt, hogy az SzMSz-ben foglaltak
szerint néhány gondolatban foglalja össze, amit az üggyel kapcsolatban el szeretne mondani
és utána adja be írásban, amit el kíván mondani.
Venczel Gyula Zoltán lovászpatonai lakos: ”Tegyük félre ezt az ügyet.”
Pintér Imre polgármester: megvonja a szót Venczel Gyula Zoltántól, mert más ügyben nincs
lehetősége szót adni. Letelt az az idő, amit felszólaló rendelkezésére bocsátott. Az
önkormányzatot felelőssé tenni egy olyan ügyben, amihez semmi köze, felelőtlenség. Az
önkormányzat nem követte el a károkozást, az az út mindig mezőgazdasági út volt.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
61/2013. (V. 30.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Venczel
Gyula Zoltán Lovászpatona, Kossuth u. 140. szám alatti ingatlan
kártérítési igényét elutasítja.
Utasítja a polgármestert, hogy kérelmezőt döntéséről írásban értesítse.
Határidő: 2013. június 15.
Felelős: Pintér Imre polgármester

4.3. Medicopter Alapítvány támogatása
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
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62/2013. (V. 30.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Medicopter Alapítványt részére 10.000,- Ft közcélú adományt nyújt.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Pintér Imre polgármester

4.4. Vadas Lajosné Lovászpatona, Arany János utcai ingatlanok önkormányzati vételre
történő felajánlása
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérjen árajánlatot eladótól.
4.5. Értékkel bíró térségi rendezvény támogatása
Pintér Imre polgármester: térségi rendezvényt legalább 10 önkormányzat támogatásával lehet
megvalósítani a LEADER keretén belül. Javasolja a MOGETIANA egyesület támogatását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
63/2013. (V. 30.) határozat
Lovászpatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja a MOGETIANA Vidékfejlesztési és Hagyományőrző
Egyesület (székhelye: 8564 Ugod, Petőfi u. 15.) szervezetet abban,
hogy pályázatot nyújtson be a Somló-Marcalmente-Bakonyalja
LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesülethez az „Értékkel bíró
térségi rendezvények támogatása” elnevezésű intézkedésre.
Felhatalmazzák a polgármestert a támogató nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Pintér Imre polgármester

Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 19,50 órakor
bezárta és a szociális kérelmek tárgyalására zárt ülést rendel el.

K.m.f.

Pintér Imre
polgármester

dr. Reichert László
aljegyző
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