Lovászpatona Község Önkormányzata
8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2.

Szám: 112-7/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. június 11-én 16,00
órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről
Az ülés helye: Községháza Lovászpatona
Jelen vannak:
a./ Képviselő-testületi tagok:
Pintér Imre polgármester, Horváth Julianna alpolgármester, Gróf János,
Kiss Ferenc és Lakatos Károlyné 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./ A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadása.
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
2./ Nyári gyermekétkeztetés biztosítása.
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
3./ Utcanevek megváltoztatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
4./ A Pápai Vízmű ZRt. által fizetett bérleti díj felhasználása.
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
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II. Napirend tárgyalása:
1./ A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet elfogadása.
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
Pintér Imre polgármester: ismeretes, hogy Lovászpatonán a temetők egyházi tulajdonban
vannak. Az önkormányzat a törvény által előírt köztemető fenntartási kötelezettségét a temető
tulajdonosával kötött megállapodás alapján is teljesítheti. Az önkormányzat kegyeleti
közszolgáltatási szerződést köt a római katolikus és az evangélikus egyházközségekkel ennek
érdekében. Kéri az előterjesztés megvitatását és a rendelet elfogadását.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.
Lovászpatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete
egyhangúlag a következő határozatot hozta és rendeletet alkotta:

5

„igen”

szavazattal,

30/2014. (VI. 11.) Határozat
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza,
hogy a törvény által előírt köztemető fenntartási feladatainak a
lovászpatonai temető tulajdonosaival – A lovászpatonai Római
Katolikus Egyházközséggel és az Evangélikus Egyházközséggel –
kötött megállapodás alapján teljesíti.
Felhatalmazzák a polgármestert az előterjesztésben szereplő
megállapodás tervezet aláírására.
Felelős: Pintér Imre polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.

Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014. (VI. 18.) önkormányzati rendelete
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről
(rendelet szövege mellékelve)

2./ Nyári gyermekétkeztetés biztosítása.
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: sajnos idén nem sikerült pályázni a szociális nyári étkeztetés
központi támogatására, de az előterjesztés szerint javaslatot tesz annak saját erőből történő
biztosítására. Kéri a véleményeket.
Lakatos Károlyné képviselő: az előterjesztés alapján Ő is azon a véleményen van, hogy a
legrászorultabb gyermekeknek nyáron biztosítsanak ingyen ebédet 54 étkezési napra.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül meghozta
határozatát:
31/2014. (VI. 11.) Határozat
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza,
hogy a lovászpatonai Kastélykerti Óvoda és a Bánki Donát Általános
Iskola intézményekbe járó ingyenesen étkező lovászpatonai gyermekek
közül a legrászorultabb 20 fő részére 2014. június 16. és 2014.
augusztus 29. között, 54 étkezési napon, biztosítja az ingyenes nyári
gyermekétkeztetést, napi egyszeri meleg ebéd formájában.
Felhatalmazzák a polgármestert, hogy az intézményvezetők
véleményének kikérését követően határozza meg a támogatottak
személyét és gondoskodjon a szülők értesítéséről.
Felelős: Pintér Imre polgármester
Határidő: 2014. június 13.

3./ Utcanevek megváltoztatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: A Képviselő-testület 5/2014. (II. 20.) számú határozata alapján
megtörtént a közterületek nevének megváltoztatásához szükséges egyeztetés. A három érintett
utca közül kettőben nem tettek javaslatot az ott lakók, de elfogadták az általunk javasolt
elnevezést. Az Úttörő utca esetében az egyik ingatlan tulajdonos az utca régi és elvétve ma is
használt nevét a „Kis utca” elnevezést javasolta, amellyel a többi lakó is egyetértett.
Van-e kérdés, észrevétel az írásos előterjesztéshez.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.
Lovászpatona Község Önkormányzatának
egyhangúlag a következő határozatot hozta:

képviselő-testülete

5

„igen”

szavazattal,

32/2014. (VI. 11.) Határozat
Lovászpatona Község
Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 14. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek eleget téve az
önkényuralmi politikai rendszerhez kötődő közterületek elnevezését az
alábbiak szerint módosítja:
Hrsz.
84.
742.
695., 697.,
698., 688.

Jelenlegi elvezés
Rózsa Ferenc utca
Zalka Máté utca
Úttörő utca

3

Új elnevezés
Rózsa utca
Patak utca
Kis utca

Felkéri a polgármestert, hogy az új utcanév táblák elkészíttetéséről és
kihelyezéséről intézkedjen.
Utasítják az aljegyzőt, hogy az érintett lakosok okmányainak cseréje
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Pintér Imre polgármester és dr. Reichert László aljegyző
Határidő: 2014. szeptember 30.

4./ A Pápai Vízmű ZRt. által fizetett bérleti díj felhasználása.
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester

Pintér Imre polgármester: a nyolc pápai járási település ivóvízellátását biztosító - Pápai
Vízmű ZRt. által üzemeltetett – ivóvíz víziközmű rendszer ellátásért felelős képviselője
Lovászpatona község Önkormányzata az érintett hét önkormányzat megbízásából. A
víziközmű rendszer bevételeit illetve kiadásait a lovászpatonai önkormányzat
költségvetésében kell megtervezni. A vízmű előterjesztése alapján 2014. évben 2400 eFt +
ÁFA bérleti díj bevételt kell tervezni, melyet tejes mértékben a rendszer fejlesztésére
fordítanak a településekkel egyeztetve.
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.
Lovászpatona Község Önkormányzatának
egyhangúlag a következő határozatot hozta:

képviselő-testülete

5

„igen”

szavazattal,

33/2014. (VI. 11.) Határozat
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai
Vízmű ZRt. által üzemeltetett V21 ivóvíz víziközmű rendszer ellátásért
felelőseinek képviselője.
E feladatkörében eljárva kezeli a hivatkozott víziközmű rendszer
bevételeit illetve kiadásait és azokkal a tárgy év végén elszámol az
érintett önkormányzatok felé.
A bevételek és a kiadások a vonatkozó jogszabályok szerint az
önkormányzati költségvetés részét képezik.
Ezért a Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
a) A költségvetés bevételeit a V21 ivóvíz víziközmű rendszer után a
Pápai Vízmű által fizetett bérleti díjjal 2400 eFt + áfa összeggel
megemeli.
b) A költségvetés kiadásait 2400 eFt + áfa összeggel megemeli. A
kiadások terhére az alábbi fejlesztési feladatok valósulnak meg a Pápai
Vízmű Zrt. bonyolításában:
nettó eFt
1. Hálózat, tolózár csere:
Btamási 4 db,Lpatona 3 db,Pteszér 3 db, DN100
1 300
4

2. Hálózat, Nagydém medence távműködtetésű elzáró
kiépítése 2 db
700
3. Hálózat, tűzcsap csere 1 db
150
4. Hálózat, Pápateszér külterület digitális térkép készítése 250
Összesen:
2400
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a b. pontban foglalt
feladatok megrendelésére a Pápai Vízmű ZRt-nél, mint bonyolítónál.
Felelős: Pintér Imre
Határidő: 2014. június 30. és folyamatos

Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 16,50 órakor
bezárta.

K.m.f.

Pintér Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző

dr. Reichert László
aljegyző
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