Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám: 32/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. január 20-án 18,00
órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről
Az ülés helye: Községháza 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 résztvevők:
Dr. Reichert László aljegyző,
Csizmadia László építészmérnök
Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető

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 az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló
rendelet megalkotása
Előadó: Pintér Imre polgármester
2./ Startmunka kertészeti központ épületének kiviteli terveinek elkészíttetése
Előadó: Pintér Imre polgármester
3./ Tájékoztatás a szociális tűzifa juttatás végrehajtásáról
Előadó: Pintér Imre polgármester
4./ Sportöltöző felújítási terveinek elkészíttetése
Előadó: Pintér Imre polgármester
5./ A Kézműves és Hobbi Klub támogatás iránti kérelme
Előadó: Pintér Imre polgármester
6./ Zirci Takarékszövetkezet számlavezetési ajánlata.
Előadó: Pintér Imre polgármester
II. Napirend tárgyalása:
1./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól
szóló rendelet megalkotása
Előadó: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)

Lakatos Károlyné képviselő: az önkormányzatnál jelent-e ez többletkiadást.
dr. Reichert László aljegyző: az önkormányzatnak nem jelent többletkiadást.
Pintér Imre polgármester: az önkormányzat tárgyalásokat folytatott az új vállalkozóval és
nem gördít akadályt, ha az igénybe vevők meg lesznek elégedve a minőséggel és a
mennyiséggel.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
rendeletét:
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól
(a rendelet szövege mellékelve)
2./ Startmunka kertészeti központ épületének kiviteli terveinek elkészíttetése
Előadó: Pintér Imre polgármester
Csizmadia László (Csizmadia és Társai Kft. képviseletében): A kertészeti központ épületének
kivitelezési tervdokumentáció munkarészei: az építészeti, a tartószerkezeti, a gépészeti és
villamossági munkarész. Ezeket a munkarészeket mind meg kell tervezni, kell 4 tervező. A
munkarészeket a jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell elvégezni. Az építőipari
tevékenység végzése kivitelezési dokumentáció nélkül bírságot von maga után, bírságot fizet
az építtető, a műszaki ellenőr, a fővállalkozó és annak felelős műszaki vezetője.
Döntéshozatalnál sok lehetőség nincs, ennek birtokában, tudatában kell dönteni az
építtetőnek.
Tervezőket is jogszabályok kötik, a díjszabásra vonatkozóan is. A tervezői díjszabásban a
helyi sajátosságokat is figyelembe veszik, a tervezői díjszabás 60%-ának megfelelő összegben
fogják elkészíteni a kertészeti központ kiviteli terveit. A pályázat során ezeket a
dokumentációkat, terveket kérni fogják.
Pintér Imre polgármester: mindenképpen kell beszélni a kiviteli tervezésről és annak
költségéről, mert ez egy nem tervezett költség. Az első tervezői ajánlatokhoz képest is kaptak
engedményt a tervezőktől. Összességében: a statikus árajánlat 655 e Ft +Áfa, a gépész- és
villamossági tervezés 920 e Ft+ Áfa, az építész árajánlat 650 e Ft lenne, összesen 2 225 millió
Ft +ÁFA. Ebben kel döntenie a testületnek.
Lakatos Károlyné képviselő: döntési lehetőség nincs, mert ha az építmény kivitelezésére
pályázik az önkormányzat, a kiviteli terveket is el kell készíteni. Kérdése, hogy a pályázat
során a tervezésre lehet-e pályázni.
Pintér Imre polgármester: a Startmunka mintaprogram pályázatot most készítik. A tervezést
nem támogatja a pályázat, ez lenne az önkormányzat önrésze. Ezzel a pályázattal, a
megvalósításával hosszú távon tudnak munkalehetőséget biztosítani az embereknek, a bérük
100%-át támogatja az állam a program keretében. 30 fővel tervezik a következő programot.
Egy ekkora volumenű beruházás nem kis összeg, kb. 90-96 millió Ft. Ha elkészül a kertészeti
központ mikrotérségi központ is lehetne, mintaértékű lenne a beruházás. Több funkciós lesz
az épület, egyrészt termelő, másrészt kereskedelmi, harmadrészt oktató funkciót és betölt. Az
elmúlt évben is támogatta az önkormányzat saját erővel a startmunka pályázatot. A kormány
külön jutalomként, támogatásként 2 millió Ft-ot adományozott községünk részére, az elmúlt
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évi tevékenysége elismeréseként. Más forrásokból, jobban gazdálkodva kell előteremteni a
tervezés költségét. Ezt a projektet szerepeltetni kívánják a megyei fejlesztési tervben is, ennek
eredményét még nem tudni.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2015. (I. 20.) határozata a Startmunka Kertészeti Központ épülete
kiviteli tervéről
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Startmunka
kertészeti központ épületének kiviteli terveinek elkészíttetésével, a kiviteli
tervek megrendelésére, azok aláírására felhatalmazza a polgármestert
Felelős:
Határidő:

Pintér Imre polgármester
2015. június 30.

3./ Tájékoztatás a szociális tűzifa juttatás végrehajtásáról
Előadó: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a szociális tűzifa kiosztása 90%-ban
megtörtént, közel 100 család részesült támogatásban.
A képviselő-testület a tájékoztatást – számozott határozat hozatala nélkül – egyhangúlag
elfogadta.
4./ Sportöltöző felújítási terveinek elkészíttetése
Előadó: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester sportöltöző felújítására, építésére a Sportegyesület pályázatot nyújtott be,
a pályázati támogatás 7.040 e Ft, ami előfinanszírozott. A szerződés aláírása még nem történt meg.
A kivitelezést a pályázatban 3 éves időtartamban jelölték meg, ez azért is jó, mert a szakhatósági
egyeztetésekkel a műemlékjelleg miatt sok idő fog elmenni. A tervezési költségre ebben a
pályázatban sem lehetett pályázni, csak magára a létesítmény kivitelezésének költségeire. A
tervezésre kellene egy árajánlat és a tervezési költségre pedig fizetési haladék az önkormányzat
jelenlegi helyzetére való tekintettel. A Sportöltöző felújításának tervezési költségét az
önkormányzat fogja fizetni.
Csizmadia László a sportöltöző felújítására a terveket elkészítik. Olyan ígéretet tud tenni, hogy
addig, amíg az építési engedély nem lesz jogerős, nem kérik a tervezési költséget. Költségvetést el
tudja készíteni, ez alapján meg fogja tudni mondani a tervezési költséget is. A tervezési díjat ez
esetben is az építési engedély jogerőre emelkedése után kéri.
Nagy László képviselő a sportöltöző a felújítás után nemcsak sportcélokat szolgálna, hanem a
létesítmény más jellegű rendezvények lebonyolítására is alkalmas lesz.
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Pintér Imre polgármester felhatalmazást kér a testülettől a sportöltöző felújítási terveinek
elkészíttetésére.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2015. (I. 20.) határozata a sportöltöző felújítási tervéről
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Startmunka
kertészeti központ épületének kiviteli terveinek elkészíttetésével, a kiviteli
tervek megrendelésére, azok aláírására felhatalmazza a polgármestert
Felelős:
Határidő:

Pintér Imre polgármester
2015. június 30.

5./ A Kézműves és Hobbi Klub támogatás iránti kérelme
Előadó: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester a lovászpatonai Kézműves és Hobbi Klub támogatást kér az
önkormányzattól. Húsvétra kiskosarat szeretnének fonni az óvodásoknak és az ehhez
szükséges anyagok beszerzéséhez és az ehhez szükséges anyagok beszerzéséhez kérik az
önkormányzat támogatását. A szükséges anyagok költsége 20 e Ft.
Lakatos Károlyné képviselő javasolja, hogy kapják meg a kért támogatást. További javaslata,
hogy az újonnan alakult szervezet, a többi helyi szervezethez hasonlóan, kapjon évi
támogatást az önkormányzattól.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2015. (I. 20.) határozata a Kézműves és Hobbi Klub támogatásáról
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kézműves
és Hobbi Klub támogatására egyszeri 20.000,- Ft-os támogatást állapít meg.
Utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséről.
Felelős:
Határidő:

Pintér Imre polgármester
2015. január 31.

6./ Zirci Takarékszövetkezet számlavezetési ajánlata.
Előadó: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester A Zirci Takarékszövetkezet kereste meg azzal, hogy az
önkormányzat és intézményei vezessék számlájukat a Zirci Takarékszövetkezetnél. Az adatok
bekérése folyamatban van. Készítettek egy összehasonlító táblázatot az OTP és a Zirci
Takarékszövetkezet vonatkozásában. Egyedül a látraszóló kamat magasabb a
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takarékszövetkezetnél. Azt a kijelentést tették, ha az önkormányzat nem náluk vezetik a
folyószámlákat, kilátásba kerülhet a helyi kirendeltség megszüntetése. Ő ATM kihelyezését
vetette fel, de ettől a Zirci Takarékszövetkezet és az OTP is elzárkózott. Az OTP 2013. év
végén olyanfajta segítséget – banki hitelt - adott az önkormányzatnak, amit egy
takarékszövetkezet nem tudott volna kivitelezni. Nem javasolja a pénzintézet váltást.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2015. (I. 20.) határozata a Zirci Takarékszövetkezet számlavezetési
ajánlatáról
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zirci
Takarékszövetkezet számlavezetési ajánlatát megvitatta és úgy határozott,
hogy az önkormányzat számláit továbbra is az OTP Bank Nyrt-nél vezeti.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a takarékszövetkezetet értesítse.
Felelős:
Határidő:

Pintér Imre polgármester
azonnal

Pintér Imre polgármester Lovászpatona, Nagydém és Vanyola Óvodafenntartó Társulása
2013. évi költségvetési beszámoló ellenőrizte a Magyar Államkincstár. Az ellenőrzés feltárta,
hogy 8 fő sajátos nevelési igényű gyermek után igényelte az óvoda a támogatást, azonban
csak 2 gyermek után lettek volna jogosultak, emiatt 2 026 ezer forintot vissza kell fizetni a
kincstárnak. A visszafizetést nem lehet kikerülni. Részletfizetési kedvezményt kért az
önkormányzat.
A 2015. évben az önkormányzat az óvoda vonatkozásában több normatívát fog kapni az
óvónők munkabérére, járulékaira és a dologi kiadásokra. Ebből a többletnormatívából vissza
tudják fizetni.
Lakatos Károlyné képviselő 2013. évről beszélnek, most 2015. van. Év közben nem lehet
korrigálni a támogatások igénylését. Elismeri a helyi óvónők munkáját és szeretné, ha a
vezető óvónő lovászpatonai lenne.
Pintér Imre polgármester 2014-es évben ellenőrizték a 2013. évi támogatások igénylését. Az
adatok teljes jóhiszeműséggel adja tovább az önkormányzat a Kincstár felé. Megtesz mindent
azért, hogy lovászpatonai legyen a vezető óvónő. A helyiek félnek a felelősségvállalástól és
nem tudta meggyőzni egyik óvónőt sem.
Zámbóné Bácsi Magdolna pénzügyi főelőadó az orvosi papírokról nem tudta az
önkormányzat, hogy a Kincstár nem fogja elfogadni. A gyereklétszám alapján számítják ki a
pedagóguslétszámot. A „mínusz 6 gyerek” olyan szerencsétlenül alakította a
pedagóguslétszámot, hogy a 7 helyett csak 6 pedagógusra lehetett volna igényelni a
támogatást. A 2013-as gazdasági évet a kincstár 2014-ben ellenőrizte. A létszámot az
önkormányzat az óvodától kapta, ezt továbbította az önkormányzat.
Pintér Imre polgármester ha előbb ellenőrzik, az összeg kevesebb lett volna. Nehéz azt
megállapítani, hogy ki a felelős ezért. A gyerekek orvosi papírjait az óvoda továbbította,
abban az óvoda nem kompetens, hogy azt felülbírálja. 2013-ban félévig az óvoda az
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