Lovászpatona Község Önkormányzata
8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2.

Szám: 112-2/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. február 5. napján
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, Kiss
Ferenc, Lakatos Károlyné, Tóth Szabolcs 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./ Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló tervezet
beterjesztése
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
2/ Óvoda konyha felújítását célzó pályázat benyújtása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
3./ Startmunka Mintaprogram 2014. évi pályázatának benyújtása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
4. / A 2014-2020. között időszak LEADER programjában való részvétel megvitatása.
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
5./ Együttműködés a Lovászpatona Sportegyesülettel sportöltöző felújítás és mikrobusz
beszerzési pályázatok benyújtásánál
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
6./ Ingatlancsere szerződések és az önkormányzatnak felajánlott ingatlanok elfogadásának
megvitatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester

II. Napirend tárgyalása:
1./ Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló tervezet
beterjesztése
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)

Pintér Imre polgármester: tájékoztatja A társulás által fenntartott kastélykerti óvoda
költségvetésével kapcsolatban tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az óvodai dolgozók
bérköltségéhez nem elég az állami normatíva, emiatt 500 e Ft körüli hiány mutatkozik az
intézmény költségvetésében. Kelemen Eszter óvónő folytatni szeretné a logopédiai képzését,
aminek tandíja 150 e Ft, ehhez kérné az önkormányzat támogatását. Javasolja, hogy a tandíj
összegét építsék be az óvoda költségvetésébe. Az óvodából az egyik dajka nyugdíjba vonul,
javasolja, hogy eddigi munkája elismeréseként kapjon a dolgozó 60 ezer forint nettó jutalmat.
s ezt is építsék be az óvoda költségvetésébe.
Lakatos Károlyné képviselő a Nyugdíjas Klub ebben az évben ünnepli alakulásának 15.
évfordulóját. Ünnepséget szeretnének tartani és ehhez kérne az önkormányzattól anyagi
támogatást.
Pintér Imre polgármester: javasolja, hogy a képviselő-testület a Nefelejcs Nyugdíjas Klub
részére nyújtandó éves támogatáson felül 50.000,- Ft külön támogatást biztosítson, melyet
beépítenek az önkormányzat 2014. évi költségvetésébe.
Lakatos Károlyné képviselő az elmúlt évben már volt szó a polgármester jutalmazásáról,
azonban akkor erre nem volt lehetősége az önkormányzatnak. Javasolja, hogy a polgármester
részére nettó 150.000,- Ft-os jutalmat állapítsanak meg.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
6/2014. (II. 5.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pintér Imre
polgármester részére az előző évi polgármesteri tevékenysége
elismeréséül 229.007,-Ft bruttó összegű jutalmat állapított meg.
Utasítja az aljegyzőt, hogy intézkedjen a jutalom kifizetése tárgyában.
Határidő: 2014. február 28
Felelős: aljegyző
Pintér Imre polgármester: a beterjesztett költségvetést még módosítani kell az előző napi
ugodi együttes ülésen hozott döntések alapján. A közös hivatal költségvetésébe átkerül a
Községháza épület rezsiköltségének jelentős része. Az átdogozott előterjesztést várhatóan két
hét múlva fogják újból megvitatni, addig kéri az esetleges módosító indítványokat a
költségvetéssel kapcsolatban a hivatalhoz eljuttatni. A napirend további vitáját elnapolja.
A képviselő-testület az elhangzottakat 5 igen szavazattal – számozott határozat hozatala
nélkül – egyhangúlag elfogadta.
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2/ Óvoda konyha felújítását célzó pályázat benyújtása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: a napokban megjelent 4/2014. (I. 31.) BM rendelet szerint
pályázatot lehet benyújtani óvoda felújítására illetve köznevelési feladatokat ellátó konyha
épület felújítására. Az iskolások és óvodások étkeztetését ellátó, konyhát és étkezőt magában
foglaló épület nyílászárói nagyon rosszak, ezért javasolja azok cseréje érdekében pályázat
benyújtását. Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő testülete biztosítja a pályázaton
igényelt támogatáshoz szükséges 10 % önrészt, 570.000,-Ft-ot azaz Ötszázhetvenezer
forintot, amelyhez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló
rendeletében keretet biztosít. Az Igényelt támogatás: 5.105.253,- Ft, melyet 10 % önrésszel
570.000,-Ft-al kell kiegészíteni.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
7/2014. (II. 5.) Határozat
Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza,
hogy az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I.
31.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be az önkormányzat
tulajdonában és a Lovászpatona, Nagydém és Vanyola
Óvodafenntartó Társulás fenntartásában lévő Kastélykerti Óvoda
Lovászpatona köznevelési intézmény Lovászpatona, Kossuth u. 46.
szám alatti Konyha épületének felújítása tárgyában.
Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő testülete biztosítja a
pályázaton igényelt támogatáshoz szükséges 10 % önrészt, 570.000,Ft-ot azaz Ötszázhetvenezer forintot, amelyhez Lovászpatona Község
Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletében keretet
biztosít.
Az Igényelt támogatás:
A Beruházás összköltsége:

5.105.253,- Ft
5.675.253,- Ft

Lovászpatona
Község
Önkormányzati
Képviselő
testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja a pályázó nyilatkozatát
arról, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás
megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének
megfelelően a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok
betartásával hasznosítja.
Határidő: 4/2014. (I. 31.) BM rendelet által meghatározott határidők
Felelős: Pintér Imre polgármester

3./ Startmunka Mintaprogram 2014. évi pályázatának benyújtása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a pályázatot 2014.
februárjában kell benyújtania az önkormányzatnak, a pályázatot a Veszprém Megyei
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Munkaügyi Központ továbbította a Belügyminisztérium bíráló bizottsága elé. Február 28-ig
17 fővel működtetjük a Startmunka Mintaprogramban vállalt feladatokat, március 1-jétől a
most beadott pályázat jogosítja fel az önkormányzat a mintaprogram folytatására. A létszám 1
fő adminisztrátorral növekedne, ugyanezekkel a feladatokkal folytatják a munkát, kiegészítve
a fóliasátor felállításával és az abban történő növénytermesztéssel. A 18 ember munkabérét
támogatják 100%-ban és 20%-nyi eszközbeszerzést engednek, nagy értékű eszközbeszerzést
nem tervezhettünk. A bérköltség 2014-2015. évre vonatkozik, mert a program áthúzódik a
következő évre. Sikeres pályázat esetén várhatóan 23 millió forintos támogatást kapnának. A
pályázatban vállalt létszámot nem szabad csökkenteni, ha valaki elmegy közülük, az
álláshelyet be kell tölteni.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
8/2014. (II. 5.) Határozat
Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza,
hogy 23.607.501,-Ft összegű költségvetéssel pályázatot nyújt be a
Belügyminisztériumhoz a 2014. március 1-j-étől 2015. február 28-ig
tartó időszakra, a megkezdett Startmunka Mintaprogram folytatása
érdekében. A programban 4 hektár területen, 18 fő közfoglalkoztatott
foglalkoztatása valósulna meg.
Felhatalmazzák a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Pintér Imre polgármester

4. / A 2014-2020. között időszak LEADER programjában való részvétel megvitatása.
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: újabb LEADER időszak kezdődik, nyilatkoznia kell az
önkormányzatnak, hogy továbbra is a a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER
Akciócsoport Közhasznú Egyesületben kíván-e tag lenni. Az Egyesület vezetősége 2014. évre
20.000,-Ft-os tagdíjat javasol. Úgy véli, hogy eddigi LEADER munkájuk eredményes volt.
Javasolja, hogy továbbra is a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport
Közhasznú Egyesület keretein belül vegyenek részt a LEADER programban.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
9/2014. (II. 5.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határoz,
hogy
a
Somló-Marcalmente-Bakonyalja
LEADER
Akciócsoport Közhasznú Egyesületben (8564 Ugod, Petőfi u. 15.) a
tagságát az Önkormányzat fenntartja. Az elfogadott 2014. évre szóló
20.000 Ft-os tagdíjat elfogadja. A 2014-2020 közötti LEADER
programban a település közigazgatási területével továbbra is a SomlóMarcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület
illetékességi, kedvezményezetti területéhez kíván tartozni. A tagságban
történő képviseletre, az ezzel kapcsolatos Nyilatkozat aláírására,
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esetleges tisztség vállalására, betöltésére a polgármestert teljes jogkörrel
felhatalmazza.
Határidő: 2014. február 13.
Felelős: Pintér Imre polgármester

5./ Együttműködés a Lovászpatona Sportegyesülettel sportöltöző felújítás és mikrobusz
beszerzési pályázatok benyújtásánál
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester elmondja, hogy újra meg fog nyílni az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások iránti pályázati lehetőség. A
Lovászpatona Sportegyesülettel vette fel a kapcsolatot, mert ha ők nyújtják be a pályázatot
100%-os támogatásban részesülnek. A mikrobusszal ellátott közcélú feladat a gyermekek
sportfoglalkozásokra való utaztatása lenne. A sportöltöző felújítására az MLSZ-nél kell
benyújtani a pályázatot, ami 70%-os támogatottságú, 30% önerő kell hozzá, amit az
önkormányzat biztosítana a sportegyesület számára. A sportöltöző épületének felmérése a
holnapi napon fog történni.
Kiss Ferenc képviselő: a mikrobuszos pályázat elnyerése esetén a jármű fenntartása,
üzemeltetése hogyan fog történni.
Pintér Imre polgármester: szerződést köt az önkormányzat a Sportegyesülettel, a mikrobusz
a Sportegyesület tulajdona marad, fenntartásra, működtetésre az önkormányzat használatába
kerül. A Sportegyesület előnyt fog élvezni a busz használata során. A másik autó a
növénytermesztés során fogják hasznosítani, a gazdálkodásban vennék hasznát. A pályázati
lehetőségeket ki kell használni.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
10/2014. (II. 5.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza,
hogy a együttműködik a Lovászpatona Sportegyesülettel mikrobusz
beszerzése érdekében az EMVA vidéki gazdaság és a lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatások iránti
pályázat benyújtása során.
Az önkormányzat együttműködik a
Lovászpatona Sportegyesülettel a sportöltöző épületének felújítása
érdekében az MLSZ-hez benyújtandó pályázat megvalósításában. Az
önkormányzat a sportöltöző felújítási pályázathoz a szükséges 30 %
önrészt – maximálisan 3 millió forintot – a Sportegyesület részére vissza
nem térítendő támogatás formájában biztosítja.
Felhatalmazzák a polgármestert a határozat szerinti együttműködési
megállapodások aláírására.
Határidő: 2014. február 13.
Felelős: Pintér Imre polgármester
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6./ Ingatlancsere szerződések és az önkormányzatnak
elfogadásának megvitatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester

felajánlott

ingatlanok

Pintér Imre polgármester Korábban elhatározott ingatlancserékről kellene új határozatot
hozni. A cserék célja egyrészt, hogy a régi „tanítóföldek” fele ki tudjanak alakítani egy
összefüggő telekcsoportot, ahol a startmunka programot folytatni tudják. A 46/2010. (III. 22.)
számú, 2010-ben hozott határozat határidejét kell csupán megújítani az csereszerződés
elkészítése miatt. A költségek fele-fele arányban oszlik meg az önkormányzat és a szerződő
felek között. Horváth Károly Lovászpatona, Kossuth u. 11. szám alatti lakos ajándékba adná a
265 hrsz-ú 47 m2 nagyságú beépítetlen területet az önkormányzatnak, valamint 283 hrsz-ú
288 m2 nagyságú, 284 hrsz-ú 309 m2 nagyságú, 285 hrsz-ú 1061 m2 nagyságú és 286 hrsz-ú
43 m2 nagyságú ingatlanokat. Ezen ingatlanok esetében a költségek az önkormányzatot
terhelik, mivel ajándékba kapja az önkormányzat ezeket az ingatlanokat. Az ügyvédi
munkadíj 25 e Ft telkenként.
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, minősített
többséggel, egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:

11/2014. (II. 5.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 46/2010.
(III. 22.) határozatát megerősítve, elhatározza, hogy a Lovászpatona
386 és 387 hrsz-ú ingatlanok közterületről történő
megközelítése
érdekében ingatlan csereszerződést köt az alábbiak szerint:
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező
434 hrsz-ú 2259 m2 nagyságú beépítetlen terület ½-ed,
435 hrsz-ú 1993 m2 nagyságú beépítetlen terület 1/1,
334 hrsz-ú 1992 m2 nagyságú beépítetlen terület ½-ed,
tulajdoni illetőségét elcseréli a Lovászpatona
343 hrsz-ú 2025 m2 nagyságu beépítetlen terület 1/1 és a
345 hrsz-ú 1752 m2 nagyságú beépítetlen terület 1/1 tulajdoni
illetőségére, továbbá a megosztásra kerülő 382/2 hrsz-ú területből az út
céljának megfelelő szélességű és hosszúságú területre.
A képviselő-testület a telekalakítással és a szerződés megkötésével
kapcsolatos költségek 50 %-át vállalja. A szerződés elkészítésével
megbízza dr. Ruisch Attila ügyvédet és felhatalmazza a polgármestert a
csereszerződés aláírására.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: polgármester

12/2014. (II. 5.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
63/2012. (IV. 26.) határozatát megerősítve a lovászpatonai 265, 283,
284, 285, 286, 287 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosainak ajándékozási
felajánlását elfogadja és az ingatlanok önkormányzati tulajdonba
kerülése érdekében ajándékozási szerződést köt.
A szerződés elkészítésével dr. Ruisch Attila ügyvédet bízza meg.
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Felhatalmazza polgármestert az ingatlanokra vonatkozó ajándékozási
szerződés aláírására.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: polgármester

13/2014. (II. 5.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza,
hogy a startmunka mintaprogram eredményes megvalósítása érdekében,
a program telephelyének bővítése céljából ingatlan csereszerződést köt
az alábbiak szerint:
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező a
Lovászpatona 340. és 341 helyrajzi számú ingatlanokat elcseréli a vele
egyenértékű Lovászpatona 222. hrsz-ú ingatlanra.
A képviselő-testület a szerződés megkötésével kapcsolatos költségek 50
%-át vállalja. A szerződés elkészítésével megbízza dr. Ruisch Attila
ügyvédet és felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés aláírására.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: polgármester
Pintér Imre polgármester a költségvetési törvény a közös önkormányzati hivatalok elismert
hivatali létszámára vonatkozó számítási képletet módosította, s így már 3 fővel több
személyre kapja a közös hivatal a működési támogatást. A három személyre nagy szükség lett
volna idáig is, most lehetővé vált, hogy a lovászpatonai kirendeltségre 1 főt, az ugodi
központhoz 2 főt felvegyenek. A szociális és pénzügyi feladatok elvégzésére lenne a pályázat
kiírva. Szociális ügyintéző jelenleg nincs, a pénzügyi munkaterületen pedig a megnövekedett
feladatok miatt lenne szükség a munkaerőre. Az állás betöltéséhez közgazdasági érettségi
szükséges és előnyt jelent a mérlegképes könyvelői végzettség.
A napirendi pontokkal kapcsolatban más hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a
képviselő-testületi ülést 19,30 órakor bezárta.

K. m. f.

Pintér Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző

dr. Reichert László
aljegyző
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