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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013.
december 17-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról

Az ülés helye: Művelődési Ház, Lovászpatona
Jelen vannak:
a./ Képviselő-testületi tagok:
Pintér Imre polgármester, Horváth Julianna alpolgármester, Gróf János,
Kiss Ferenc, Lakatos Károlyné, Tóth Szabolcs képviselők,
b./ Tanácskozási joggal résztvevő:
dr. Reichert László aljegyző,
Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető.
Lakosság részéről: 19 fő.
I. Napirend előtt:
Pintér Imre polgármester üdvözli megjelent választópolgárokat és a testület tagjait.
Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselő-testületből 6 fő jelen van, így a testület határozatképes.
A közmeghallgatást megnyitja. Ezt követően szavazatra bocsátja a meghívó szerinti
napirendet.( Meghívó a jkv. 1.számú melléklete)

Lovászpatona képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
a napirendet az alábbiak szerint elfogadta.

Napirend:
1./ Beszámoló a Képviselő-testület 2013. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
2./ Tájékoztatás az önkormányzat 2014. évi terveiről.
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester

II. Napirend tárgyalása:
1./ Beszámoló a Képviselő-testület 2013. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester

Pintér Imre polgármester: ez az év is mozgalmas volt az önkormányzat képviselő-testülete, a
lakosság számára is. Nem minden pályázat volt eredményes, nem minden pályázat volt
sikeres. A mai napon bírálták el az óvoda felújítási pályázatot, ami másodízben került
beadásra és másodízben utasították el. Az orvosi rendelő felújítására is háromszor nyújtotta be
az önkormányzat a pályázatot és a harmadik évben sikerült elnyerni a támogatást. A
beruházásokhoz nehéz önerőt biztosítani. Ennek nagyrészt a gazdasági helyzet, másrészt
kevesebb pályázatot írtak ki. Az önkormányzat ebben az évben is sikeresen pályázott több
beruházásra. Az önkormányzat 150 milliós költségvetésből gazdálkodik. Ebből az adóbevétel
19 millió Ft, az óvoda működtetésére 30 millió forintot biztosított a központi költségvetés.
A ravatalozó épületének és a közterület felújítása 19 milliót kicsivel meghaladó összeg volt és
a Lovászpatonáért Alapítvánnyal együtt pályázta az önkormányzat, mégpedig azért mert az
Alapítvány a bruttó összeg 100 %-át kapta támogatásként. Azt a költséget kellett az
önkormányzatnak állni, ami a pályázatba nem fért bele. A ravatalozónál a külső felújításra
lehetett a pályázatot benyújtani, a belső felújításra ( vizesblokk, mozgáskorlátozott feljáróra)
nem. Ez a beruházás megvalósult, a térfelújítással együtt.
A rendezvénypályázat keretében az önkormányzat a falunap megrendezésére pályázott, amire
675 e Ft-ot nyertünk, szintén az alapítvány keretei között. A programokat próbálták úgy
összeállítani, hogy minden korosztály számára legyen egy értékkel bíró, szórakoztató
kulturális program.
A másik Leader-es pályázat a szabadidő parkba történő eszközbeszerzés volt. A parkot pár
évvel ezelőtt szintén pályázatból rekultiválta az önkormányzat. Jelenleg az íjászok használják
ezt a területet, azonban erre a szabadidőparkra további elképzelések vannak. A park
lehetőséget biztosít arra, hogy nyári tábort alakítsunk ki. A táborban a lovászpatonai és a
Lovászpatonáról elszármazottak gyermekei táborozhatnának, a lovászpatonai hagyományok
felelevenítése, megőrzése céljából. Az eszközbeszerzési pályázat célja, hogy a tábor
megvalósításához szükséges berendezési és felszerelési tárgyakat biztosítani tudjuk. 6 db
négyszemélyes sátor, sporteszközök, grillezéshez, bográcsozáshoz, tisztálkodáshoz szükséges
eszközök beszerzése a cél.
Az óvodafejlesztésére benyújtott pályázatot elnyerte az óvoda fenntartására alakított társulás,
aminek összege 19.470.000,- Ft. Az összeg nagy részét oktatásra, a fennmaradó részt pedig
eszközbeszerzésre kellett fordítani, ami 5 millió Ft-ot meghaladó összeg volt. Az
eszközbeszerzésre biztosított összegből kültéri játékokat és beltéri, készségfejlesztő játékokat
vásároltak.
A helyi önkormányzatok működésének megőrzését szolgáló támogatásra is pályázott az
önkormányzat, ennek összege 1.600 e Ft volt.
Június-júliusban vis maior pályázat keretében nyújtott be pályázatot az önkormányzat az
Újhegyből lezúduló víz okozta károk helyre állítása céljából. Ebből a támogatásból a Dobó,
Madách utca útburkolatának helyreállítását, valamint a vízelvezetést fogják megvalósítani a
tavasz folyamán, ennek az összege 3,5 millió Ft.
Pályázaton kívül a belterületi utcák közül a Május 1. és a Zrínyi utca, valamint az Öreghegyi
út egy részének útburkolatát újították fel, aszfaltozták le. Az Öreghegyi út Zrínyi utcai
elágazásától az Öreghegy felé azért nem újították fel, mert a Nabucco gázvezeték
nyomvonalát érintették volna. A gázvezeték ugyanis ezen a részen áthalad és a vezeték
elhelyezése után ez az útszakasz helyre lesz állítva. Kívánja, hogy a két utcai lakói még
sokáig, egészségben használhassák az utcákat.
3,5 km útszakasz maradt még, ami nincs portalanítva. Az önkormányzat lehetőségeihez
mérten azon lesz, hogy folyamatosan felújítsa ezen útszakaszokat.
A Tűzoltószertár épülete is nagyon leromlott, a tervek között szerepel ennek az épületnek a
külső- és belső felújítása is.
A felújításokra fordított összeg 70-80 millió Ft-ot kitevő összeg. Ezért dolgozott az
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önkormányzat, a képviselő-testület, a hivatal dolgozói.
A hivatali dolgozók létszáma jelenleg 4 fő, ők vették át azt a terhet, feladatot, amit eddig
nagyobb létszámmal volt lehetőség elvégezni.
Megköszöni a képviselő-testület, a hivatali dolgozók, és mindazok segítségékét, akik
közreműködtek abban, hogy ezt az évet is eredményesen zárta az önkormányzat.
Kéri, hogy a jelenlevők tegyék fel kérdéseiket, mondják el hozzászólásaikat. Azon lesz, amit
meg tud válaszolni az megválaszolja. Amelyikre a közmeghallgatáson nem áll módjában
válaszolni azért mert utána kell nézni, írásban fog válaszolni és ez a válasz a jegyzőkönyv
mellékletét fogja képezni azzal egyidejűleg a hozzászóló is választ kap felvetésére.
Venczel Gyula lovászpatonai lakos: tekintettel arra, hogy a Pápáról Lovászpatona irányába
közlekedő 11,10 órakor induló járat nem állt meg a kórháznál. Ő írt a Bakony Volán
igazgatójának és 4 nap múlva már megállt és az igazgató megköszönte észrevételét.
A Tatabányáról Szombathely felé közlekedő 7,50 induló járat a községben csak egy helyen, a
folyóparton áll meg. Ezt helytelennek tartja, ennek utána kell járni. A kérést alá kell
támasztani megfelelően, akár azzal, hogy betegek, idősek járnak vele azért, mert Vanyolán,
Nagygyimóton keresztül egyenesen Pápára megy. Alá lehetne támasztani azzal is, hogy a
sárvári fürdőbe is többen járnak Lovászpatonáról, akiknek gondot okoz az, hogy csak a
folyóparton áll meg a járat. Meg kell keresni a Volán társaságot a probléma megoldása
érdekében. Ő is gondolkodott rajt, hogy megkeresi a Volánt, de nem tudja mivel
alátámasztani.
Pintér Imre polgármester: a hozzászólásra elmondja, hogy ez olyan felvetés, amire nem tud
válaszolni. Örömmel veszi, ha a hozzászóló olyan érveket tud felhozni, amivel meg tudják
indokolni a kérést. A Volán társaságoknál érv lehet a munkába, valamint az iskolába járás. A
kérést megfogalmazzák és eljuttatják a Vértes Volánnak.
Horváth Károly lovászpatonai lakos: elmondja, hogy a hangoshíradót a Kossuth utcában nem
lehet hallani, vagy csak nagyon ritkán, amikor épp olyan a széljárás. Kérdezi, hogy a Kollár
féle házzal nem lehetne-e valamit kezdeni, mert rontja a faluképet. Az eddig ott lakók
elköltöztek onnan úgy, hogy még az ablakokat is kiszedték, rontva ezzel a faluképet. A
községen áthaladók, a templomba látogatók mind látják ezt az épületet.
Pintér Imre polgármester: azt remélte, amikor a hangoshíradó rendszert modernizálta az
önkormányzat, azt teljes egészében felújították, hogy többször ez a probléma
közmeghallgatáson nem vetődik fel. A problémát jelezni fogja a rendszer karbantartójának.
A Kollár féle házzal kapcsolatban elmondja, hogy abban az időben, amikor a Kauffmann,
Bolla és Simon-féle házat megvásárolta az önkormányzat, az mind azzal a céllal történt, hogy
ne rontsák a faluképet. A Kollár féle házról is érdeklődött ő abban az időben, mikor ezeket a
házakat megvásárolta az önkormányzat. A Kollár féle háznak 13 tulajdonosa volt abban az
időben, és több kiskorú is volt közöttük. Egy bonyolult adásvételi procedúra lett volna. A
Liszt Ferenc kórustagjai is részt vállaltak volna, azonban a vételár nem volt megfelelő az
önkormányzat számára. Tisztázatlanok az ingatlan tulajdonviszonyai. Az egyik, eddig ott lakó
tulajdonos, kiköltözött az ingatlanból és valószínű, hogy azért szedték ki a nyílászárókat, hogy
senki ne költözzön az ingatlanba. Azáltal, hogy kiszedték a nyílászárókat várható, hogy az
épület életveszélyessé válik. Ezt jelezni fogják az építéshatóság felé, aki kötelezést fog kiadni
a bontásra. Egy másik tulajdonos is megkereste az önkormányzatot, hogy eladó az ingatlan. A
tulajdonos ígéretet tett arra, hogy a tulajdonos társaival összehangolja az adásvételt. Ha ez
megvalósul, a tulajdonosok meg tudnak egyezni az eladási árban, és az az önkormányzat
számára is elfogadható, akkor meg fogják vásárolni.
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Venczel Gyula lovászpatonai lakos: elmondja, hogy a Kossuth utca 54. szám alatti, ahol a
lánya is tulajdonos, ingatlan bejáratánál levő kapu nagyon rossz állapotban van, életveszélyes.
Ennek megjavításában kéri az önkormányzat segítségét.
A buszjárattal kapcsolatban elmondja, hogy a győri járat Nagygyimóton már nem tudja
felvenni az utasokat, mert már nem férnek fel rá. Ez is indok lehetne arra, hogy
Lovászpatonán két helyen álljon meg a tatabányai busz.
Pintér Imre polgármester: a kapura vonatkozóan elmondja, hogy 5-6 éve a jelzett ingatlan
hátsó kerítésével sok probléma volt. Az önkormányzat akkor azt megcsinálta, ekkor ígérte
Venczel Gyula, hogy az utcafronti kaput ők megcsinálják, ez eddig nem történt meg.
Venczel Gyula lovászpatonai lakos: ők megcsináltatnák, de a többi lakó nem hagyja. Próbált
már többször is beszélni velük, de nem akarnak hozzájárulni, pedig olcsón meg lehetne
csináltatni.
Pintér Imre polgármester: az önkormányzat felméri annak lehetőségét, hogy milyen
formában, módon tudna besegíteni az említett kapu helyreállításában.

2./ Tájékoztatás az önkormányzat 2014. évi terveiről.
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: az önkormányzat tulajdonában levő középületek közül a
gyógyszertár és tűzoltószertár felújítása nem valósult meg. Ezen épületek felújítása szerepel
az önkormányzat tervei között.
A polgárőrség megalakulása óta a lakosság biztonságban érezheti magát, örül a lakosság, ha
látják a polgárőr autót, mert tudják, hogy figyelnek rájuk. Az egyesület pályázatot nyújtott be
egy szolgálati autó beszerzésére.
A sportegyesület is megcsinálja az MVH regisztrációt, ami számukra is lehetőséget ad
pályázat benyújtására.
Jó közösségi szemlélet van a községben működő szervezetek között, és ezáltal tud fejlődni,
szépülni a falu. A kulturális részen is jól működő csoportok vannak, a közösségi élet
lehetőségét hozzák elő.
A Start minta programmal kapcsolatban elmondja, hogy Lovászpatona is nyert ezen a
pályázaton, ez a pályázat lehetőséget biztosít 5 hónapra 17 ember foglalkoztatására. A
gyakorlókertnél levő szerszámtároló felújításra került a tavasz folyamán, és elültették a
növényeket is. Augusztusban át kellett dolgozni a pályázatot, és határidőre el is készült, majd
hamarosan értesítették az önkormányzatot, hogy 12 millió Ft-ot nyert a Start minta program
megvalósítására, ami 2013. október 1-jétől 2014. február 28-ig tart. A program keretében
termelt növényféléket az iskolai konyhára, a helyi üzletekbe adták el. A megtermelt kukoricát
is értékesítésre kínálták fel. A növények értékesítéséből az önkormányzatnak bevétele
keletkezett, az programban részt vevők tapasztalatot szereznek a növénytermesztésről és talán
saját konyhakertet is fognak művelni. Ezzel is értéket állítunk elő. Önkormányzati
belterületen 6 hektárnyi, külterületen pedig 10 ha-t meghaló önkormányzati terület van, amit a
mezőgazdasági művelésbe be lehet vonni. Most vásárolt az önkormányzat 400 m2-es dupla
falu fóliasátrat, ami fűthető. Ebbe primőr zöldség növényeket kívánnak termelni. A jövőre
nézve a tervek között szerepel az állattartó telep kialakítása.
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Weiszné Sós Éva képviselő 18,55 órakor megérkezett az ülésterembe.
Pintér Imre polgármester: 1,5 ha akácfát ültettek el, folyik az erdei, honvédelmi utak melletti
területek tisztítása. Szociális tűzifára is pályázott az önkormányzat és 30 m3-t nyert, ami
január-február hónapban lesz kiosztva a lakosság körében.
Képviselő társai, munkatársai nevében mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és
sikerekben, egészségben gazdag boldog új évet kíván a jelenlevőknek és a község
lakosságának.
A napirendi pontokkal kapcsolatban más hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a
közmeghallgatást 19,15 órakor bezárta.

K.m.f.

Pintér Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző

dr. Reichert László
aljegyző
mint a jkv. tartalmáért felelős

5

