Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám: 32-4/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. március 26-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,
Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető

I. Napirend előtt:
Pintér Imre polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselőtestület valamennyi tagja 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./ Avar és növényi hulladék égetésének szabályairól szóló rendelet megvitatása
Előadó: Pintér Imre polgármester
2./ Az önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Tervének megvitatása
Előadó: Pintér Imre polgármester
3./ Települési ügysegédi feladatok ellátásáról szóló megállapodás határozatának módosítása
Előadó: Pintér Imre polgármester
4./ Kulturális- és Sport bizottság kültagjának megválasztása
Előadó: Pintér Imre polgármester
5./ Közvilágítás korszerűsítése
Előadó: Pintér Imre polgármester
6./ Belterületi telek értékesítésének megvitatása
Előadó: Pintér Imre polgármester
7./ A polgármester munkájának negyedéves értékelése
Előadó: Tóth Szabolcs alpolgármester

II. Napirend tárgyalása:
1./ Avar és növényi hulladék égetésének szabályairól szóló rendelet megvitatása
Előadó: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
rendeletét:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
(a rendelet szövege mellékelve)
2./ Az önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Tervének megvitatása
Előadó: Pintér Imre polgármester
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
Lovászpatona Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2015.( III. 26.) határozata a 2015. évi Közbeszerzési tervről
Lovászpatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testület
a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§-a alapján az
Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2015. évben lefolytatandó közbeszerzési
eljárások éves tervét - a határozat melléklete szerint - nemleges megjelöléssel
jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett
fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.
Felelős: Pintér Imre polgármester
Határidő: folyamatos
3./ Települési ügysegédi feladatok ellátásáról szóló megállapodás határozatának
módosítása
Előadó: Pintér Imre polgármester
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
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Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
14/2015. (III. 26.) határozata a települési ügysegédi feladatok ellátásáról
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési
ügysegédi feladatok ellátására vonatkozóan a Veszprém Megyei
Kormányhivatallal kötendő megállapodásról szóló 8/2015. (II. 12.)
határozatát – mivel annak melléklete az újonnan kialakuló járási ügysegédi
ügyfélfogadó helyek önkormányzataira vonatkozott – visszavonja.
A Veszprém Megyei Kormányhivatallal a járási hivatalok kialakításához
2012. október 25. napján megkötött megállapodás 1. számú mellékletét
képező – a közös használatú ingatlan költségeiről szóló – külön
megállapodás 3. pontját az előterjesztés szerint módosítja.
A megállapodást az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja,
felhatalmazza a polgármester a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4./ Kulturális- és Sport bizottság kültagjának megválasztása
Előadó: Pintér Imre polgármester
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
15/2015. (III. 26.) határozata a Kulturális- és Sport bizottság
kültagjának megválasztásáról
1. Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat Kulturális- és Sportbizottsága kültagjának Horváth Zoltán,
Lovászpatona, Rákóczi u. 2. szám alatti lakost megválasztja.
2. Lovászpatona Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 11/2014.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 2. függeléke
a következők szerint módosul:
(2. függelék: Az önkormányzati bizottságok jegyzéke, elnöke, tagjai)
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Sorszám
A

Bizottság
megnevezése
B

Név, tisztség
C

1.

Ügyrendi
Bizottság

Kiss Ferenc képviselő, ügyrendi
bizottság elnöke

2.

Ügyrendi
Bizottság

Gróf János képviselő, ügyrendi
bizottság tagja

3.

Ügyrendi
Bizottság

Tóth Szabolcs alpolgármester,
ügyrendi bizottság tagja

4.

Kulturálisés Lakatos
Károlyné
képviselő,
Sportbizottság
Kulturális- és Sportbizottság elnöke

5.

Kulturálisés Nagy László képviselő,
Sportbizottság
Kulturális- és Sportbizottság tagja

6.

Kulturálisés Weiszné Sós Éva képviselő,
Sportbizottság
Kulturális- és Sportbizottság tagja

7.

Kulturálisés Horváth Zoltán
Sportbizottság
Kulturálisés
kültagja
polgármester

Sportbizottság

Határidő:
azonnal
Felelős:

Pintér Imre polgármester: felkéri a bizottság új tagját, hogy mondja utána a következő
esküszöveget:
„Én, ……………becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is
megtartatom; önkormányzati bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Lovászpatona
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar
nemzet javára gyakorlom.”
Horváth Zoltán az esküt letette és megköszönte a testület bizalmát. Pintér Imre polgármester
eredményességet kívánt az önkormányzati munkában.
5./ Közvilágítás korszerűsítése
Előadó: Pintér Imre polgármester
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
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Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
16/2015. (III. 26.) határozata a közvilágítás korszerűsítéséről.
Lovászpatona Önkormányzat Képviselő-testülete minden féle további
elkötelezettség nélkül megbízást ad a Short Term Capital KFT-nek, mint a
vállalkozási konzorcium vezetőjének, hogy Lovászpatona községben mérje
fel a közvilágítási rendszert abból a célból, hogy a jelenlegi közvilágítási
rendszer modernizálásra – LED-es égőkre történő cserékre – ajánlatokat
tudjon az önkormányzat kérni.
A felmérés bruttó 190.000.-Ft - lámpatestek számának arányában önkormányzatra eső részét az önkormányzat 2015. évi költségvetése
tartaléka terhére biztosítja.
A felméréssel kapcsolatos szerződés megkötésére a testület felhatalmazza a
polgármestert.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős : Pintér Imre polgármester
6./ Belterületi telek értékesítésének megvitatása
Előadó: Pintér Imre polgármester
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
17/2015. (III. 26.) határozata belterületi telek értékesítéséről
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza,
hogy értékesíti a Lovászpatona, belterületi, 706. hrsz-ú, udvar megnevezésű,
153 m2 területű ingatlant 15.300,-Ft eladási áron Szentmiklósi-Nagy
Csongor, Lovászpatona, Kossuth u. 47. szám alatti lakos részére.
Az adásvételi szerződés elkészítésével kapcsolatos költségek a vevőt
terhelik.
Felhatalmazzák a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7./ A polgármester munkájának negyedéves értékelése
Előadó: Tóth Szabolcs alpolgármester
Pintér Imre polgármester: bejelenti érintettségét, egyben kéri a testületet, hogy tegye
lehetővé, hogy a kizárásról szóló döntésnél szavazhasson, melynél tartózkodni fog.
Az érintettséggel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.
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Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, az érintett
tartózkodása mellett a következő határozatot hozta:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2015. (III. 26.) határozata szavazásból való kizárásról
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pintér Imre
polgármester személyes érintettségére vonatkozó bejelentését tudomásul
veszi, a polgármesteri jutalomról szóló szavazásból a polgármestert nem
zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Pintér Imre polgármester
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, Pintér Imre, mint érintett tartózkodása mellett a
következő határozatot hozta:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
19/2015. (III. 26.) határozata a polgármester 2015. I. negyedéves
munkájának értékeléséről
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pintér Imre
polgármester úr részére – a 2015. első negyedévben a település érdekében
végzett kiemelkedő munkáját értékelve és elismerve – a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225./H. § (1) bekezdése
alapján bruttó 448.800,-Ft, azaz négyszáznegyvennyolcezer forint jutalmat
állapít meg.
A jutalmat a képviselő-testület az általános tatalék terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a polgármester részére a
megállapított jutalom számfejtéséről a Magyar Államkincstár felé 2015.
április 2. napjáig intézkedjen.
Határidő: 2015. április 2.
Felelős: dr. Reichert László aljegyző
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 20,10 órakor
bezárta.
K.m.f.
Pintér Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző
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dr. Reichert László
aljegyző
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