Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.

Szám: 133 -12/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. június 27-én 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,
Lakatos Károlyné, Tóth Szabolcs, Weiszné Sós Éva képviselők.
b./ Tanácskozási joggal résztvevő:
Dr. Reichert László aljegyző,
Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető.
A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlevő: dr. Reichert László aljegyző

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)
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
2/ a házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről,
valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
3./ Helyi értéktár létrehozása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
4./ Egyéb ügyek
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester

II. Napirend tárgyalása:
1./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
Pintér Imre polgármester: A Helyi Esélyegyenlőségi Programot el kell fogadni határidőre. Ez
a program a jövőbeni pályázatok alapja.
dr. Reichert László aljegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi
Program készítését jogszabály írja elő, egy kutatócsoport készített ehhez egy segédanyagot és
egy oktatási rendszer is épült erre, melyen zömmel jegyzőket képeztek annak érdekében, hogy
segítsék a program elkészítését. Nagy munkát kell végezni annak érdekében, hogy ezt 40-90
oldalas programot összeállítsa. A jövőbeni pályázatokhoz szükséges, hogy legyen a helyi
önkormányzatnak Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Az iskola közoktatási esélyegyenlőségi
programját az önkormányzat már elfogadta, azt is azért, hogy pályázni tudjanak. Ennek révén
tudott pályázni az iskola fejlesztésekre, tárgyi eszközök beszerzésére.
Öt területre épít a program. Az egyik a mélyszegénységben élők és romák helyzete, másik a
gyermekek esélyegyenlősége, a nők esélyegyenlősége és fogyatékkal élők helyzete és
esélyegyenlősége. Ezt az öt témát kell a településen levő adatokból kifejteni a programban,
ebből következtetéseket kell levonni és a problémákra intézkedési tervet kell készíteni. A
településen a cigányok és munkanélküliek helyzetét biztosan be kell építeni, mert ez
problémát jelent a településen. Cselekvési tervet is meg kell fogalmazni, a helyi
Esélyegyenlőségi Programot felül kell vizsgálni, amit az önkormányzat képviselő-testületi
üléseinek jegyzőkönyvéből le lehet ellenőrizni. A programot folyamatosan lehet módosítani,
úgy ahogy felmerül egy-egy újabb igény, probléma.
Pintér Imre polgármester az önkormányzat nem kötelező feladatai közé tartozik, de fontosnak
tartja a gyógyszertár és szolgálati lakás nyílászáróinak cseréjét, az épület hőszigetelését, a
fogorvosi rendelőnél ugyanez a probléma. Az utak portalanítása az elsődleges cél, és az utak
(Május 1. utca és Zrínyi utca) portalanítására kért árajánlatokat. Igyekszünk minél szélesebb
körre kiterjedni a programban.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
76/2013. (VI. 27.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a település Helyi Esélyegyenlőségi Programját
az előterjesztés szerint jóváhagyta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ Házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli
engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:

9/2013. (VI. 28.) rendelet a házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali
munkaidőn kívüli engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
szóló rendelet megalkotása
(rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

3./ Helyi értéktár létrehozása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
Pintér Imre polgármester: ahogyan az előterjesztésben ismertetésre került, mindenképen
döntést kell hozni az ügyben. Amennyiben most úgy döntenek, hogy nem kívánnak helyi
értéktárat létrehozni, ezt a döntésüket bármikor felülvizsgálhatják. Lovászpatona számos
nemzeti szempontból jelentős építészeti, kulturális örökségi értékei vannak, melyek például
védett műemlékekben testesülnek meg.
Ugyanakkor a jogszabályban előírt feladatok ellátása jelentős többletmunkát és pénzügyi
forrásokat is kíván. Egyenlőre úgy látja, hogy nem célszerű kötelezettséget vállalni az értéktár
létrehozására.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:

77/2013. (VI. 27.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határoz, hogy nem hoz létre helyi értéktárat.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Egyéb ügyek
Pintér Imre polgármester a banki konszolidációval kapcsolatban kapott az önkormányzat egy
emléklapot arról, hogy a Kormány az önkormányzat 3,3 millió Ft-ot kapott a hiteleinek az
eltörlésével. Ez folyószámlahitel volt, holott a megtakarítása volt az önkormányzatnak.
Az újságcikkből úgy tűnik, hogy a település el van adósodva, holott ez nem így van.
A Start munka pályázatot még nem bírálták el, ez a pályázat 16 ember 1 évi foglalkoztatását
biztosítaná.
Két pályázatot adott le az önkormányzat. az egyik a falunapi rendezvénypályázat, a másik
hagyományőrző és turisztikai célú eszközbeszerzés volt. Az eszközbeszerzéssel kapcsolatban
elmondja, hogy egy 20 fős gyerektábor felszerelését pályáztuk meg, 5 db 4 személyes sátor
plusz egyet a felügyelők részére. A táborban együttműködő partner a ’Lovászpatonáért Baráti
Kör Egyesület, akik vállalják azt a szerepet is, hogy a Patonáról elszármazott gyerekeket
visszahozzák a községbe, megismertetik velük a község történetét és a községet. Pályáztak
mobilzuhanyra, bográcsfelszerelésre. Az íjászathoz célok beszerzését pályázták meg. A
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rendezvény pályázat szinte a tavalyival megegyező, az esti főműsor Márió fellépése lesz, a
program délután 3 órakor kezdődik. Helyi előadók és vidéki előadók is fellépnek a
rendezvényen.
Védőnői állásra július 15-ig lehet benyújtani a pályázatot.
A temető mögötti felajánlott telek ajándékozási szerződése folyamatban van, ezen a területen
lehetne a temetői parkolót kialakítani.
November 30-ig lehet majd szociális szövetkezet kialakítására pályázni. Ehhez 7 alapító tag
kell, és a helyre jellemző termékeket lehet eladni és vásárolni.
Egy lovászpatonai ingatlan tulajdonosa az általa felajánlott telkeket 800.000,- Ft-ért kívánja
értékesíteni, ami meglátása szerint lovászpatonai viszonylatban nagyon magas ár.
A júniusi esőzések problémát okoztak a községben. Vis maior kárbejelentést a holnapi napon
megteszik. Az önkormányzat ezt a problémát önállóan nem tudja megoldani, ehhez támogatás
kell, ezt ásóval, lapáttal nem lehet megoldani.
A Május 1. és a Zrínyi utca felújítására, portalanítására az árajánlatokat megkérte, ami 10-13
millió Ft között van. Nem lesz egyszerű, mert folyószámlahitelt az önkormányzat
bevételeinek 50 %-a erejéig lehet igénybe venni.
Hadiutak értékbecslése megtörtént, ha ez sikerül, akkor a fakitermelésben lehet az
önkormányzatnak bevétele.
A tűzoltószertár előtti tér felújítása várhatóan a falunapra, míg a Ravatalozó felújítása az ősz
végére fog befejeződni.
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 19,45 órakor
bezárta és zárt ülést rendel el.

K.m.f.

Pintér Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző

dr. Reichert László
aljegyző
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