Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.

Szám: 133 - 2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. november 28.
napján 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről
Az ülés helye: Községháza Lovászpatona
Jelen vannak:
a./ Képviselő-testületi tagok:
Pintér Imre polgármester, Gróf János, Kiss Ferenc, Lakatos Károlyné,
Tóth Szabolcs és 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 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./ A ravatalozó felújítás és közterület rehabilitáció beruházás többlet és pótmunkái nem
finanszírozott önrészéről állásfoglalás
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
2./ Általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
3./ Kastélykerti Óvoda támogatási kérelme
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
4./ Lovászpatona Község Önkormányzata és Venczel Gyula lovászpatonai lakos közötti
kártérítési perben ügyben ügyvéd megbízása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester

II. Napirend tárgyalása:

1./ A ravatalozó felújítás és közterület rehabilitáció beruházás többlet és pótmunkái nem
finanszírozott önrészéről állásfoglalás
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
Pintér Imre polgármester: ismerteti, hogy a ravatalozó és a közterület (Tűzoltószertár előtti
tér) felújítás pályázata maximum a bruttó alapterület 15%-kal történő bővítését tette lehetővé.
A 15%-ot meghaladó bővítési munkákat saját erőként kellett megvalósítani. Az épület
meglévő adottságaira tekintettel célszerűségi szempontok miatt a bővítés meghaladta a 15%ot. A többletkiadásokat olcsóbb anyagok beépítésével részben sikerült kompenzálni (olcsóbb
burkoló). A tér kialakításánál azt gondolta, hogy a sövényt és a bitument emberi erővel
(önkormányzati dolgozókkal) ki.- és fel tudják szedni, de menet közben derült ki, hogy azt
emberi erővel képtelenség elvégezni. Az aszfalt felszedése során derült ki, hogy a bitumen
alatt 20 cm betonréteg volt, ez is növelte a költségeket, mert gépi munkával lehetett csak a
betont felszedni. Az előterjesztéshez képest a vállalkozó kedvezményt adott, mivel az
önkormányzat is segített a törmelék anyag elhordásában stb.: a 680.408,- Ft helyett 500.000,Ft-ot kér a közterület rehabilitációjáért. A vállalkozó a munkát befejezte, kérése, hogy az
általa kiállított számlák alapján a munkát fizesse ki részére az önkormányzat. A pályázat
elszámolásához benyújtott végszámla összege kb. 8 millió Ft, a pótmunkák összege
2.787.732,- Ft. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az önhibáján kívül hátrányos
helyzetben levő önkormányzatok támogatására. Az útépítés 2. részszámláját a holnapi napon
fogja leadni a vállalkozó, ami 4,2 millió Ft körüli összeg. A Lovászpatonáért Alapítvány
hitelkérelemmel fordul az OTP-hez annak érdekében, hogy a Ravatalozó felújítása és a
közterület rehabilitáció pályázati végszámláját ki tudják fizetni. 8 millió Ft-ot vesz fel az
Alapítvány, aminek a kamatrészét az önkormányzat vállalja át, ezt letétbe kell helyezni a
banknál. Az MVH-hoz benyújtják a kifizetési kérelmet, amiből ki tudják majd fizetni a felvett
hitelt az alapítvány. A képviselők támogatását kéri ahhoz, hogy a többletmunkákra beadott
számlát kifizethessék a vállalkozónak.
Lakatos Károlyné képviselő: ő úgy emlékszik, hogy volt egy koncepció a számlák
kifizetésének ütemezésére. Az leírtakból, elhangzottakból az tűnik ki számára, hogy a
koncepcióhoz képest 1-200 e Ft-os eltérés van a tervezetthez képest. Nem érti, hogy miért volt
szükség a rendkívüli ülésre.
Pintér Imre polgármester: azért volt szükség a rendkívüli ülésre, mert a vállalkozó a tervezett
fizetési határidőnél előbb, azonnal kérte a számlák kiegyenlítését. A 8 millió Ft-ot nem tudja
kifizetni, mert a bank ilyen gyorsan nem tudja a hitelt nyújtani az alapítvány részére. A
vállalkozó ezt nem tudta elfogadni és kérte, hogy legalább a pótmunkák díját utalja át részére
az önkormányzat.
A Startmunka pályázat keretében meg kell vásárolni ez évben a fóliasátrat, a kerítés felállítása
folyamatban van.
Ebben az évben közel 40 millió Ft-ot fordított az önkormányzat, a képviselő-testület a falu
fejlesztésére.
A beruházásoknál történő kifizetéseknél szeretné a képviselő-testület állásfoglalását.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
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138/2013. (XI. 28.) határozat
Lovászpatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a ravatalozó felújítás és közterület
rehabilitáció beruházás megvalósításához kapcsolódó többlet és
pótmunkákra, valamint a támogatásban nem finanszírozott önrészre a
vállalkozó által benyújtott számlák alapján a számlák összege a
vállalkozó részére átutalásra kerüljön.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ Általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: az előterjesztés szerint a lovászpatonai általános iskolások részrée
a kötelező felvételre meghatározott iskola a helyi általános iskola. Iskolánk veszi fel
kötelezően a vanyolai és nagydémi iskolásokat is, ami nem sérti a helyi érdekeket, mivel van
elég férőhely az iskolában. A kormánymegbízott úr körzethatárra vonatkozó döntésével való
egyetértésre tesz javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
139/2013. (XI. 28.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának a kötelező
felvételt biztosító általános iskolák 2013/2014. tanévre vonatkozó
felvételi körzetéről szóló 3/2013. (II. 26.) számú kormánymegbízotti
rendelkezésében foglaltakkal - miszerint a lovászpatonai általános
iskolába járó gyermekek vonatkozásában a kötelező felvételt biztosító
általános iskola a lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskola egyetért.
Megállapítja, hogy az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjének nyilvántartásában Lovászpatona községben lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek száma 40 fő, mindegyikük a
lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskola tanulója.
Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém Megyei
Kormányhivatal részére küldje meg.
Felelős: Pintér Imre, polgármester
Határidő: 2013. november 29.
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3./ Kastélykerti Óvoda támogatási kérelme
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
Pintér Imre polgármester: az óvoda előterjesztésben szereplő kérését javasolja támogatni.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
140/2013. (XI.28.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Kastélykerti Óvoda kirándulását 41.000,- Ft-tal támogatja, amennyiben
erre az elfogadott költségvetésükben nincs fedezet.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Lovászpatona Község Önkormányzata és Venczel Gyula lovászpatonai lakos közötti
kártérítési perben ügyben ügyvéd megbízása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
Pintér Imre polgármester: az írásos előterjesztés ismerteti az gyet, van-e kérdés, észrevétel az
előterjesztéshez.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
141/2013. (XI.28.) határozat
Lovászpatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jóváhagyja Pintér Imre polgármester döntése alapján dr. Ruisch Attila
ügyvéd megbízását, a Lovászpatona Község Önkormányzat és Venczel
Gyula Zoltán lovászpatonai lakos között a Pápai Járásbíróság előtt
folyamatban levő polgári perben.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 16,55 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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