Lovászpatona Község Önkormányzata
8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2.

Szám: 112-6/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. április 30-án 18,30
órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről
Az ülés helye: Községháza Lovászpatona
Jelen vannak:
a./ Képviselő-testületi tagok:
Pintér Imre polgármester, Horváth Julianna alpolgármester, Lakatos
Károlyné, Weiszné Sós Éva képviselők
b./ Tanácskozási joggal résztvevő:
Dr. Reichert László aljegyző, mint a jegyzőkönyv tartalmáért felelős
Orbán Katalin családgondozó,
Kazinczi Gabriella családgondozó,
Fűzfa László r.tzls. Csót KMB csoportvezető,
Radics Roland őrm. körzeti megbízott
Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető

I. Napirend előtt:
Pintér Imre polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselőtestületből 4 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 közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló megvitatása
Előterjesztő: Fülöp Tamás r. hdgy., Pápai Rendőrkapitányság KMB alosztályvezető
2./ Az Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló átfogó értékelés megvitatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
3./ Lovászpatona község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
4./ Lovászpatona község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló megvitatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
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5./ A Pápai Vízmű Zrt. vagyonkezelésébe adott önkormányzati víziközmű vagyonnal való
vállalkozási tevékenység szabályainak megvitatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
6./ Összefoglaló jelentés az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzéséről
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester

II. Napirend tárgyalása:
1./ Lovászpatona község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló megvitatása
Előterjesztő: Fülöp Tamás r. hdgy., Pápai Rendőrkapitányság KMB alosztályvezető
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
Fűzfa László r.tzls. Csót KMB csoportvezető el szeretnék érni azt, hogy a községben a
közterületi jelenlét pozitív irányba mozduljon el. A közlekedésrendészeti intézkedések 70 %-a
Lovászpatonán történik. Külön figyelmet érdemel az iskola. Fontos, hogy a körzeti
megbízottat ismerjék, megismerjék az emberek, annak érdekében, hogy bizalommal
fordulhassanak hozzá. A lovászpatonai polgárőrséggel nagyon jó a kapcsolatuk, együtt
teljesítenek szolgálatot együtt is és külön is. Megalakulásuk óta 20%-kal csökkent a
településen a besurranásos, betöréses lopások száma. Vannak olyan problémás családok,
ahova heti szinten ki kell menniük a családsegítő szolgálattal együtt.
Pintér Imre polgármester a visszajelzések alapján biztonságosnak, nyugodtnak mondható a
közbiztonság Lovászpatonán. A körzeti megbízottal jól együtt tudnak működni, az
önkormányzat segíti munkáját. A csóti körzeti megbízotti csoport munkáját az önkormányzat
azzal is segíti, hogy évek óta támogatja a kocsifutásukat.
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a kamerarendszer bővítésére. Sikeres pályázat esetén
a falu végpontjaira helyeznének el 5 db kamerát, ezzel is növelve a közbiztonságot a
településen.
Az önkormányzat szociálpolitika terén próbál segíteni a problémás családokon. A téli
közmunka keretében Lovászpatona foglalkoztatta a legtöbb embert.
Lakatos Károlyné képviselő a rendőrség több alkalommal is tájékoztatót tartott a
nyugdíjasoknak a bűnmegelőzésről, amiért köszönetét fejezi ki.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
26/2014. (IV. 30.) Határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápai
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály
Körzeti Megbízotti Alosztály 2013. évi beszámolóját Lovászpatona
község közbiztonsági helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett
intézkedéseiről az előterjesztés szerint elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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2./ Az Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló átfogó értékelés megvitatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
Kazinczi Gabriella családgondozó az alapellátásban gondozottak száma jelentősen emelkedett
2013-ban a 2012. évihez képest. Magas az átmeneti otthonban gondozottak szám is. A
probléma az, hogy az otthonban gondozottak gyermekek közül vannak olyanok, akik
folyamatos szökésben vannak és ez ellen sajnos nem sokat tudnak tenni. Az alapellátásban
gondozott személyeket, családokat rendszeresen látogatják, próbálnak segíteni problémáik
kezelésében, megoldásában. Súlyosabb esetekben a rendőrség segítéségét is igénybe kell
venniük. A lovászpatonai önkormányzattal nagyon jó a kapcsolatuk.
Orbán Katalin családgondozó a családsegítő szolgálatot csak önkéntesen lehet igénybe venni,
tehát az igénylőnek együtt kell működnie. A rendszeres szociális segélyezettekkel tartanak
folyamatosan kapcsolatot. A lakosság támogatása érdekében 2 alkalommal osztottak
segélycsomagot, Lovászpatona volt talán az egyik település, amelyik mennyiségben a legtöbb
segélycsomagot kapta.
Pintér Imre polgármester tapasztalata, hogy nehéz a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat
munkája, ehhez kíván kitartást, erőt és egészséget.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
27/2014. (IV. 30.) Határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi átfogó
értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadta.
Felelős: Pintér Imre polgármester
Határidő: azonnal

3./ Lovászpatona község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosítása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
Pintér Imre polgármester: az előterjesztés részletesen tartalmazza milyen módosításokat
kellett a költségvetési rendeleten végrehajtani.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.

Lovászpatona Község Önkormányzatának
egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:

képviselő-testülete
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4

„igen”

szavazattal,

Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete
módosításáról
(rendelet szövege mellékelve)
4./ Lovászpatona község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámoló megvitatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.

Lovászpatona Község Önkormányzatának
egyhangúlag a következő rendeletet alkotta:

képviselő-testülete

4

„igen”

szavazattal,

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
(a rendelet szövege mellékelve)

5./ A Pápai Vízmű Zrt. vagyonkezelésébe adott önkormányzati vízi-közművagyonnal
való vállalkozási tevékenység szabályainak megvitatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
28/2014. (IV. 30.) Határozat
a
Lovászpatona
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
vagyonkezelt víziközművel – víziközmű-szolgáltatáson kívüli –
vállalkozási tevékenység folytatásának feltételeit az alábbiak szerint
határozza meg:
1. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény előírásainak
betartása mellett a Pápai Víz- és Csatornamű ZRt, mint a víziközmű
vagyon kezelője a víziközművel a vagyonkezelői szerződés időtartama
alatt vállalkozási tevékenységet folytathat, melyet az ellátásért felelős
tulajdonos önkormányzat nem korlátoz.
2. A vállalkozási tevékenység nem veszélyeztetheti a víziközműszolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátását, továbbá nem okozhat a
víziközműben állagromlást.
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3. A vállalkozási tevékenységre kötött szerződésekről a Vagyonkezelő
az új szerződés aláírását követő 15 napon belül tájékoztatja a
Tulajdonost.
4. Jelen feltételek nem érintik a fennálló üzemeltetési – vagyonkezelői szerződéseket, azonban a szerződésekkel együtt – annak szabályaival –
alkalmazandók.
Felelős: Pintér Imre
Határidő: azonnal

6./ Összefoglaló jelentés az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzéséről
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:

29/2014. (IV. 30.) Határozat
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete Lovászpatona
Község Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzéséről szóló
Összefoglaló jelentést az előterjesztés szerint elfogadta.
Felelős: Pintér Imre
Határidő: azonnal

Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 19,30 órakor
bezárta.

K.m.f.

Pintér Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző

dr. Reichert László
aljegyző
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