Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám: 112-15/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. december 10-én
18,00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról
Az ülés helye: Művelődési ház, Lovászpatona
Jelen vannak:

a./ Képviselő-testületi tagok:
Pintér Imre polgármester, Tóth Szabolcs alpolgármester, Gróf János,
Kiss Ferenc, Lakatos Károlyné, Nagy László, Weiszné Sós Éva
képviselők
b./ Tanácskozási joggal résztvevő:
Dr. Reichert László aljegyző,
Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető
c./ Lakosság részéről
12 fő

I. Napirend előtt:
Pintér Imre polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselőtestületből 7 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 a közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1./ Beszámoló az önkormányzat 2014. évi tevékenységéről, a helyi adók felhasználásáról.
Előadó: Pintér Imre polgármester
2./ Beszámoló a település környezetvédelme érdekében tett általános és speciális
intézkedésekről, Lovászpatona község környezeti állapotáról
Előadó: Pintér Imre polgármester
3./ A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
rendelet megalkotása.
Előadó: Pintér Imre polgármester

II. Napirend tárgyalása:
1./ Beszámoló az önkormányzat 2014. évi tevékenységéről, a helyi adók felhasználásáról.
Előadó: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: Működésük elengedhetetlen feltétele és meghatározója az anyagi
források megléte. Az állam által minden településnek arányosan nyújtott működési
támogatáshoz, továbbra is szükség volt a helyi adók beszedésére. Az adóterheket a ciklus
során a nehéz gazdasági helyzetre figyelemmel nem növelték, de azok csökkentésére sem
gondolhattak, ha meg akarták tartani a település működőképességét. Az önkormányzat
pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott volt. A pályázati támogatások megelőlegezése miatt
folyószámlahitel keretet vettek igénybe az éven belüli finanszírozási problémák elkerülése
érdekében. Intézményeik működtetése zavartalan volt.
Lovászpatonán országos átlagot meghaladó a munkanélküliség. Képviselő-testület igyekezett
mindent megtenni, hogy a közmunka programokban a lovászpatonaiak mind nagyobb
számban részt vegyenek. Külön öröm számára, hogy a Startmunka Mintaprogramhoz a
járásban elsőként csatlakozhattunk. A korábbi gyakorló kertben jól működő kertészetet
alakítottak ki 400 m2-es fóliasátorral, épülőfélben van a gazdaság kiszolgáló épülete. A
program sikeres folytatása nagy lehetőségeket rejt magában a foglakoztatási helyzet javítása
terén. A diákok nyári foglalkoztatását is fontosnak tartották, az igényelhető maximális
létszámmal tudtak diákmunkát biztosítani. Részt vettek a munkanélküliek képzése
programokban, s jelenleg is indulás előtt áll egy új kertészeti képzés program.
Startmunka Mintaprogram II.
Startmunka Mintaprogram III.

Támogatás

Saját erő

23.607.000
12.164.000

0
0

Összesen
23.607.000
12.164.000

Kertésztük gyakorlati oktató helye lesz a januártól májusig tartó TÁMOP projektnek, ahol
lovászpatonai és nagydémi munkanélküliek kapnak képzési lehetőséget és 8 órás
közfoglalkoztatási bért 4 hónapon át. A TÜRR István Képző és Kutató Intézet lovászpatonai
agrárszakembert Bolla Róbertet bízott meg az oktatói feladatok ellátásával.
A Községháza előtt megépített piaci árusító helyűnkről sokat gondolták azt korábban, hogy
csak dísznek van. Szerencsére sikerült ennek ellenkezőjét bebizonyítaniuk, illetve azt, hogy
dísznek is szép, de hasznos is, és betölti funkcióját. Kertészetüket megismerték a környező
települések, ahonnan több elismerő véleményt kaptunk a kitelepülő árusaiknak és
terményeiknek köszönhetően. Belügyminiszteri elismerésben és jutalomban részesült a
lovászpatonai Startmunka Mintaprogram projekt.
Elsődleges céljuk volt természetesen a település fejlesztése anyagi értelemben, de emellett a
faluközösség építését is fontosak tartották. Ezek megvalósításához pályázati források
elnyerésére volt szükség. Idén pályázati kiírási híján elmaradt a Falunap, de szerencsére több
kisebb, az egész falut megmozgató programot sikerült megvalósítaniuk.
Időpont

Támogatás

Saját erő

Összesen

2014.
Programok, rendezvények
„Apáink földjén” tábor, íjászfelsz. augusztus 11.
Szüreti Felvonulás

szeptember 13.

3.466.526

0

3.466.526

75.000

75.000
2

Egészségnap szervezése a
2014.09.13.

szeptember 13. 381.000

381.000

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0046 „Pár perc figyelem az egészséges jövőért!”életmód
programok a Pápai kistérségben című projekt keretében.
„Itthon vagy –
Magyarország Szeretlek!”

szeptember 27. 325.000

325.000

Aktív civil szervezeteknek hála számos rendezvény, bál és előadás valósult meg a
Kultúrházban. A szőlőhegy sem maradt rendezvény nélkül, a nyitott pincék programon sokan
vettek részt és érezték jó magukat a szervező Új hegyi gazdáknak köszönhetően.
A Beruházásokat illetően több nagy projekt fejeződött be idén, de ezek fizikailag már tavaly
megvalósultak, ezért csak a pénzügyi megvalósulást illetően húzódtak át 2014-re. Az utólag
finanszírozott pályázatoknál nem ritkán hónapokat kell várni, míg a támogatás megérkezik.
Emiatt viszont új fejlesztéshez nem láthatunk hozzá.
Vis maior útépítés (Dobó u.)

3.509.000

390.662

3.899.662

Vis maior útépítés (Patak és Kis utca)

3.280.410

364.490

3.644.900

Sportöltöző felújítás

6.979.000

2.991.000

9.970.000

Térfigyelő kamera pályázat

2.885.798

514.202

3.400.000

A lovászpatonai Sportegyesület „Sportfejlesztési program” keretében nyújtott be pályázatot a
Magyar Labdarúgó Szövetséghez a sportöltöző felújítására. Az elnyert támogatás összege
7.040.823,- Ft, melyhez az önkormányzatnak 3.017.495,- Ft saját erőt kell biztosítania.
A beszámolóhoz kérdés hozzászólás nem érkezett.
2./ Beszámoló a település környezetvédelme érdekében tett általános és speciális
intézkedésekről, Lovászpatona község környezeti állapotáról
Előadó: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdése alapján a községi
környezeti állapotról a következő tájékoztatást adja:
A településen a környezetet fokozottan terhelő ipari, gazdasági tevékenység nem
folyik. Veszélyes hulladék elenyésző mértékben keletkezik, ennek elhelyezése megoldott.
zaj és légszennyezési terhelésünk minimális.
A települési szilárd hulladék begyűjtését és elszállítását továbbra is a győri Győrszol
Zrt. végzi.
Az uniós irányelvek alapján 2013. évtől bevezetésre került a hulladékszigeten történő
szelektív hulladékgyűjtés.
A háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatást a Pápai
Talajerőgazdálkodási Kft. végzi.
A helyi környezet megóvása érdekében az önkormányzat által tett intézkedések a következők:
A begyűjtött szilárdhulladékot a közszolgáltató a győri hulladéklerakó telepre szállítja
ártalmatlanításra, a háztartási szennyvizet a pápai szennyvíztisztítóba
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