Lovászpatona Község Önkormányzata
8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám: 112-4/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 17. napján
09,00 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./ Választási bizottsági tagok és póttagok megválasztása
Előterjesztő: Horváth Mária jegyző

2./ Fejlesztési programjavaslat megvitatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester

II. Napirend tárgyalása:
1./ Választási bizottsági tagok és póttagok megválasztása
Előterjesztő: Horváth Mária jegyző
Pintér Imre polgármester: megkérdezi, hogy jegyző asszony írásos előterjesztéséhez van
kérdés észrevétel.
A napirendhez kérdés, észrevétel nem érkezett.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatait:

20/2014. (III. 17.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. § és
35. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a helyi
választási bizottság tagjainak választja meg az alábbi
személyeket:
Helyi Választási Bizottság
tagja:
Dr. Nagyné Szentmiklósi Éva, Lovászpatona, Kossuth u. 47.
póttagjai: Csehi Orsolya, Lovászpatona, Rákóczi u. 10.
Polgár Szabina, Lovászpatona, Kossuth u. 78.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

21/2014. (III. 17.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. §-a
308. §-a és 311. § (1) bekezdése alapján a helyi választási
bizottság tagjainak választja meg az alábbi személyeket:
Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság
tagjai:
Koncz Csaba, Lovászpatona Széchenyi u. 8.
Szürné Bohus Erika, Lovászpatona Rákóczi u 61.
Tóth Istvánné, Lovászpatona Rákóczi u 34.
Horváthné Csicsai Andrea, Lovászpatona Rákóczi u 2.
Böcskei Józsefné, Lovászpatona Táncsics u 6.
póttagjai:

Gerencsér Viktória, Lovászpatona Rákóczi u 43.
Pintérné Montvajszki Ilona, Lovászpatona Rákócz i u 75.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
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2./ Fejlesztési programjavaslat megvitatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: a 2014-2020-as időszakra vonatkozó megyei és járási fejlesztési
projektek gyűjtése zajlik jelenleg is. A települési önkormányzatokat felhívták, hogy
fogalmazzák sajt településfejlesztési projekt javaslatukat, amelyeket megfelelőség estén
beillesztenek a járási, megyei területfejlesztési programba. Lovászpatona községben a
meglévő adottságok lehetőségek és a megoldásra váró problémák, hátrányok áttekintése után
a startmunka mintaprogram továbbfejlesztését fogalmazták meg projektötletként az
előterjesztés szerint. Van-e valakinek más javaslata, vagy véleménye az előterjesztés kapcsán.
A napirendhez kérdés, észrevétel nem érkezett.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
22/2014. (III. 17.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20142020-as időszakra vonatkozó megyei illetve járási területfejlesztési
tervhez a határozat melléklete szerinti „Eszterházy kertészet”
megújítása, falusi öngondoskodás, a falufenntartó mezőgazdaság
fejlesztése Lovászpatonán” című projektjavaslatot fogadja el.
Felkérik a polgármestert, hogy a járási fejlesztési részprogram
kidolgozásához a fejlesztési projektjavaslatot a megyei önkormányzat
jegyzője részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Pintér Imre polgármester

A napirendi pontokkal kapcsolatban más hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a
képviselő-testületi ülést 9,30 órakor bezárta.

K. m. f.

Pintér Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző

dr. Reichert László
aljegyző
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