Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.

Szám: 133- 30/2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. december
17.napján 19,30 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről
Az ülés helye: Községháza Lovászpatona
Jelen vannak:
a./ Képviselő-testületi tagok:
Pintér Imre polgármester, Horváth Julianna, Gróf János, Kiss Ferenc,
Lakatos Károlyné, Tóth Szabolcs, Weiszné Sós Éva képviselők.
b./ Tanácskozási joggal résztvevő:
Dr. Reichert László aljegyző,
Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető.

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./ Bakonyalja kistérség közműves ivóvízellátás víziközmű-rendszer víziközmű vagyonával
kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
2./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának
módosítása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
3./ Folyószámlahitel felvétele 2014. évre
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
4./ Lovászpatona, Nagydém és Vanyola Óvodafenntartó Társulása Társulási
Megállapodásának módosítása.
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
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II. Napirend tárgyalása:
1./

Bakonyalja kistérség közműves ivóvízellátás víziközmű-rendszer víziközmű
vagyonával kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
52/2013. (XII. 12.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján
1.1)…megállapítja, hogy Lovászpatona település közigazgatási
területén Lovászpatona Önkormányzat a víziközmű
szolgáltatás ellátásáért felelős,
1.2)… tudomásul veszi, hogy Lovászpatona település területén
lévő felhasználási helyek a Bakonyalja kistérség közműves
ivóvízellátás víziközmű-rendszerhez tartoznak.
1.3)… a víziközmű vagyon elemeit az önkormányzat a
megállapodás alapján résztulajdonába veszi,
1.4) … az előterjesztés alapján az ivóvízellátó víziközmű
vagyonátadási a határozat 1. melléklete szerinti
megállapodást és mellékletét elfogadja, felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására,
2.)

Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a tulajdoni arányokat a határozat 2. melléklete
szerint elfogadja.

3.) Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvényben az Ellátásért felelősre vonatkozó jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítése érdekében …
3.1. …elfogadja, hogy az ellátásért felelősök közössége
képviselőjének Lovászpatona Község Önkormányzata
legyen, felhatalmazza a polgármestert a 3. melléklet szerinti
megállapodás aláírására.
3.2. … a víziközmű vagyon tulajdonba vételével egyidejűleg a
Bakonyalja-2002 Kft. és a Pápai Vízmű ZRt, között fennálló
bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását a - tulajdonos
változása miatt – elfogadja, a 4. melléklet szerint.
4.) … a víziközmű rendszer bérleti díjának elszámolására,
eszközeinek nyilvántartására az 5. mellékletben foglalt
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megállapodást jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert az
aláírásra,
5.) Lovászpatona Önkormányzat Képviselőtestülete a Pápai
Vízmű Zrt-ben tulajdonosként kíván részt venni, ennek
érdekében egy darab 100 ezer forintos címletű (10 db 10 000
forintos névértékű) Pápai Vízmű Zrt. részvényt vásárol
162.400,- forint vételáron.
A Képviselőtestület az határozat 6. melléklete szerinti
szerződés-tervezetben foglaltakat elfogadja, felhatalmazza a
polgármestert, hogy az adás-vételi szerződést annak
megfelelően megkösse.
6.) A Képviselő-testület az Épgépszolg Kft „f.a” tulajdonában
lévő víziközmű vagyont a 7. melléklet szerinti megállapodás
alapján résztulajdonába veszi, felhatalmazza a polgármestert
annak aláírására.
Határidő:
a
szerződések,
2013.december 23.
Felelős: Pintér Imre polgármester

2./

Pápakörnyéki
Önkormányzatok
Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)

Feladatellátó

megállapodások

Társulása

aláírása

Társulási

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
160/2013. (XII. 17.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása társulási
megállapodás módosítását és annak egységes szerkezetét - az
előterjesztés 1. és 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
A társulási megállapodás módosítása 2014. január 1-től lép
hatályba.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

3./ Folyószámlahitel felvétele 2014. évre
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)

3

161/2013. (XII. 17.) határozat
1./Lovászpatona Község Önkormányzata az önkormányzat
átmeneti likviditási problémái áthidalása céljára 8.000.000,-Ft
azaz Nyolcmillió Ft 2014. december 21-ig tartó futamidejű,
folyószámla hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től.
Lovászpatona Község Önkormányzata kötelezettséget vállal
arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai
visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt
betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
Lovászpatona Község Önkormányzata a hitel fedezetéül az OTP
Bankra engedményezi a helyi önkormányzat általános
működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az
átengedett gépjárműadóból és helyi adóból származó
bevételeket.
Lovászpatona Község Önkormányzata inkasszójogot biztosít
valamennyi a Magyar Államkincstárnál vagy más pénzügyi
intézménynél vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő
valamennyi fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki.
2./ Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés,
engedményezési szerződés megkötésére és a kapcsolódó
inkasszós felhatalmazások aláírására az OTP Bank Nyrt.-vel.
Határidő: azonnal.
Felelős: Pintér Imre polgármester

4./ Lovászpatona, Nagydém és Vanyola
Megállapodásának módosítása.
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester

Óvodafenntartó

Társulása

Társulási

Pintér Imre polgármester: a Veszprém Megyei Kormányhivatal szóbeli javaslatában felhívta
a figyelmüket, hogy a társulási megállapodás két szempont miatt kiegészítésre szorul.
Nincsenek meghatározva benne a szolgáltatás igénylés feltételei, illetve a kizárás szabályai.
Ezek pótlásra tesz javaslatot az előterjesztés. A megállapodás függelékében Vanyola község
lakosságszámában elírás történt amit helyesbíteni kell.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
162/2013. (XII. 17.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lovászpatona, Nagydém és Vanyola Óvodafenntartó Társulása
Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja:
1. A Megállapodás kiegészül a következő 13.8. ponttal:
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„13.8. A társulás az általa nyújtott szolgáltatásokat a társult
önkormányzatok településeinek közigazgatási területén élők
részére biztosítja.”
2. A Megállapodás kiegészül a következő 14.4. ponttal:
„14.4. Amennyiben a társulás tagja a megállapodásban foglalt
kötelezettségét nem teljesíti, a társulás határidő kitűzésével
felhívja a teljesítésre. A határidő mértékét a kötelezettség jellege
alapján kell megállapítani. A fizetési kötelezettség teljesítésére
az esedékességet követő 8 napos határidőt kell megállapítani. A
határidő eredménytelen elteltét követően a kötelezettségszegő
társulási tagot a társulás tagjainak több mint a fele minősített
többséggel hozott határozatával a nevelési év utolsó napjával
kizárhatja. A kizárt tag a kizárással nem mentesül a
kötelezettségek alól, megegyezés hiányában bírósági úton
érvényesítik a tagok a követelést.”
3.
A megállapodás
függelékében
Vanyola
lakosságszámánál feltüntetett 76 fő helyébe 603 fő lép.

község

Felelős: Pintér Imre, polgármester
Határidő: azonnal

A napirendi pontokkal kapcsolatban más hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a
nyilvános képviselő-testületi ülést 20,05 órakor bezárta.

K.m.f.

Pintér Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző

dr. Reichert László
aljegyző
mint a jkv. tartalmáért felelős
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