Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.

Szám: 133 -14/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. július 18-án 18,00
órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről
Az ülés helye: Községháza Lovászpatona
Jelen vannak:
a./ Képviselő-testületi tagok:
Pintér Imre polgármester, Kiss Ferenc, Lakatos Károlyné, Tóth
Szabolcs, Weiszné Sós Éva képviselők.
b./ Tanácskozási joggal résztvevő:
Dr. Reichert László aljegyző, mint a jegyzőkönyv tartalmáért felelős
Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető.

I. Napirend előtt:
Pintér Imre polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselőtestületből 5 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./ Ravatalozó felújítása pályázat vállalkozói szerződésének megkötése
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
2./ Útfelújítási árajánlatok megvitatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
3./ Egyéb ügyek
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
II. Napirend tárgyalása:
1./ Ravatalozó felújítása pályázat vállalkozói szerződésének megkötése
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
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Pintér Imre polgármester: a „Lovászpatonáért Alapítvány” 100%-os bruttó támogatást kap a
ravatalozó felújítására és a tűzoltó szertár előtti közpark rendezésére. A vállalkozási szerződés
tervezet 850 e Ft-tal kevesebb összegről szól, mint amit az MVH támogatott összegként
meghatározott. Ez azért van, mert a felsorolt tételek között szerepel 850 e Ft, ami tartalék: az
esetleges kivitelezési terv készítésére, illetve ez tartalmazza a pályázatíró sikerdíját és a
Somló-Marcalmente Bakonyalja Leader Khe. részére a pályázott összeg 1 %-ának összegét. A
felújítás kivitelezésével a Csizmadia Kft-t bízza meg az alapítvány. A pályázat
megvalósulásával fel lesz újítva a ravatalozó, szilárd burkolatú utat fognak építeni a
ravatalozóig, és a tűzoltószertár és élelmiszerbolt előtti tér is új arculatot kap. A kivitelezés I.
ütemében a tűzoltószertár és élelmiszerbolt előtti teret fogják először elkészíteni, ami
várhatóan falunapra el fog készülni, a II. ütemben valósul meg a ravatalozó felújítása, az oda
vezető út elkészítésével együtt, Halottak napjára fog befejeződni.
A képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.

2./ Útfelújítási árajánlatok megvitatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
Pintér Imre polgármester több cégtől kért árajánlatot a Május 1. és a Zrínyi utca
portalanítására. Zömében hasonló árajánlatokat kapott. Azokat az ajánlatokat melyben, 3-4
cm vastagságú aszfaltréteggel számoltak, nem terjeszti elő, mert nem lennének időt állóak, a
nehézgépek alatt pár év alatt tönkremennének. A pápai közútkezelő által adott ajánlat a
legdrágább, ezért ezt az ajánlatot is figyelmen kívül hagyta. A Németh Út Kft. (Mezőtárkány)
és a Lang Szolg Kft. (Győrújbarát) ajánlata a középáras kategóriába tartozik. A Lang Szolg
Kft. kivitelezte a Kossuth tér felújítását és tettek felajánlásokat. Fizetési könnyítést adtak, még
akár a jövő év elején is fizethetné az önkormányzat az utolsó részletet.
Lakatos Károlyné képviselő támogatja, hogy olyan céggel kössék meg a kivitelezési
szerződést, akit ismernek, akivel jó a kapcsolat. Kérdezi, hogy az augusztus-szeptemberben
esedékes kifizetésekre lesz az önkormányzatnak fedezete?
Pintér Imre polgármester folyószámlahitelt vesz igénybe az önkormányzat, amivel az
esetlegesen adódó fizetési nehézségek áthidalhatók lesznek, ennek összege kb. 4,7 millió Ft.
Szeptemberben az adókból 7-8 millió Ft fog befolyni az önkormányzat számlájára.
Fakitermelésből várható önkormányzati bevétel, a fizetésképtelenséget el tudják kerülni.
Tóth Szabolcs képviselő javasolja, hogy mindenképpen olyan vállalkozó legyen a kivitelező,
akit ismernek, és akinek az árajánlata az önkormányzat számára is elfogadható. A Május 1.
utcában, ha egybe aszfaltozzák a két utat áteresz nélkül, akkor az úton ugyanúgy mint eddig,
ezután is sár lesz. Javaslata, hogy a Lang Szolg Kft. legyen a kivitelező.
Kiss Ferenc képviselő a Lang Szolg Kft-t javasolja.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
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87/2013. (VII. 18.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Lang Szolg Kft-t bízza meg a Május 1. utca,
az Öreghegyi út és a Zrínyi utca felújítási munkáinak
elvégzésével.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy kösse meg a
Vállalkozási Szerződést a Lang Szolg Kft-vel.
Felelős: Pintér Imre polgármester
Határidő: 2013. július 25.

3./ Egyéb ügyek

Pintér Imre polgármester a falunapi rendezvény pályázatával kapcsolatban tájékoztatja a
képviselőket, hogy a pályázat elbírálása július végére várható. A tervezett rendezvény
műsorprogramját a Leader Egyesületnek meg kellett a mai napon küldeni. Máriót szerették
volna hívni, de befogadó nyilatkozat nélkül nem lehet lefoglalni, közben őt valaki
leszerződtette. Hasonló árkategóriában kért ajánlatot a rendezvényszervezőtől, és Kaczor
Ferire esett a választás. Az időpontokat és az előadókat tekintve sem végleges a program.
Amint a befogadó nyilatkozatot megkapja az alapítvány, a szerződéseket meg lehet kötni.
Weiszné Sós Éva képviselő kérdezi, hogy az iskolai tanulmányaikat megkezdő tanulók milyen
támogatást kapnak az önkormányzattól.
Pintér Imre polgármester minimálbérért dolgozhatnak a község területén, az állam 100 %-ban
támogatja foglalkoztatásukat. A rászorulók kapják a Bursa Hungarica ösztöndíjat, valamint az
Arany János ösztöndíjat, tankönyvtámogatást kapnak az államtól, valamint az étkezésüket
támogatják. A költségvetésben beiskolázási segélyt nem terveztek már évek óta.
A gyakorlókertben termett zöldségeket a konyhára viszik. Start munka pályázatot még nem
bírálták el, ebben az évben kicsi az esély, hogy erre forrást biztosítanak, de a következő évben
nagyobb eséllyel indulnak, mivel már ez évben megkezdődött a növénytermesztés.
Lakatos Károlyné képviselő kérdése, hogy a templomok felújítását tervezik-e az egyházak. A
katolikus egyháznál felmerülő problémát tolmácsol: az emberek elégedetlenkednek, mivel a
temetések csak a délelőtti órákban lehetségesek, a délutáni órákban a plébános úr nem vállal
temetést. Ha valaki a délutáni órákban szeretné hozzátartozóját - a gyászolók igényeit is
figyelembe véve - eltemettetni, nincs rá módja, vagy csak úgy, ha más községből hívnak
plébánost.
Pintér Imre polgármester ez ügyben már próbálta felvenni a plébános úrral a kapcsolatot az
ügyben, hogy pályázzon, de elzárkózott. Az evangélikus egyház pályázott a kerítés
felújítására, de nem nyerték el a támogatást. A temetések időpontjával kapcsolatos igényt
tolmácsolja az egyház felé.
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Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 19,30 órakor
bezárta és zárt ülést rendel el.

K.m.f.

Pintér Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző

dr. Reichert László
aljegyző
mint a jkv. tartalmáért felelős
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