
Lovászpatona Község Önkormányzata 
Lovászpatona, Kossuth tér 2.

Szám: 32-6/2015.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. május 4-én 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 és Lakatos Károlyné 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 képviselő-
testület  öt 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./ Pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó 
támogatás iránt falubusz beszerzéséhez 

Előadó: Pintér Imre polgármester

2./ Nyári gyermekétkeztetés biztosítása iránti pályázat benyújtása
Előadó: Pintér Imre polgármester

I  I. Napirend tárgyalása: 

1./ Pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó 
támogatás iránt falubusz beszerzéséhez 

Előadó: Pintér Imre polgármester
(írásos előterjesztés csatolva)

Pintér  Imre  polgármester:  a  legutóbbi  testületi  ülést  követően  két  pályázat  benyújtására
nyílott lehetőség, melyekről a képviselő-testület dönthet. Ismét lehet pályázni mikrobuszra,
amit  2009-ben  beszerzett  jármű  nagyfokú  elhasználódása  indokol.   A  másik  napirend
keretében tárgyalt nyári étkeztetést évek óta biztosítják s idén javasolja a pályázat benyújtását.
Az első pályázathoz 5 % saját erő szükséges, a másodikhoz nem kell önrészt biztosítani. Az
írásos előterjesztések részletesen tartalmazzák a szükséges információkat. Kéri a pályázatok
benyújtásához szükséges határozatokat meghozni.



Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.

A  képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  „nem” szavazat  és  tartózkodás  nélkül  hozta  meg
határozatát: 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
26/2015. (V. 4.) határozata mikrobusz beszerzési pályázatról

1./  Lovászpatonai  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
elhatározza,  hogy  az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból
nyújtandó,  a  vidéki  gazdaság  és  a  lakosság  számára  nyújtott
alapszolgáltatások  fejlesztésére  2015-tól  igénybe  vehető  támogatások
részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM. rendelet szerint a - 2.
célterületre  –  kistérségi  közlekedési  szolgáltatás  fejlesztésére  egyéb
szolgáltatás  ellátásához kapcsolódóan új  gépjármű beszerzésére  pályázatot
nyújt be.

2./ Az Önkormányzat jelenleg a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet alapján kapott
támogatásból  beszerzett  mikrobusszal  látja  el  a  közösségi  közlekedési
szolgáltatást 2009. óta. A szolgáltatás fő feladata az egészségügyi ellátáshoz
való hozzájutás segítése, de emellett egyebek között részt vesz a közösségi,
művelődési,  sport  és  szabadidős  tevékenységek  szervezésében  és
közreműködik önkormányzati  feladatok ellátásában.  A meglévő mikrobusz
cseréje a nagy igénybevétel miatt indokolt.  

3./  A  Képviselő-testület  kinyilvánítja,  hogy  új  mikrobusz  beszerzése  a
közösségi  közlekedési  szolgáltatás  változatlan  színvonalú  folytatásához
szükséges.

4./ A tervezett fejlesztés forrásösszetétele: 7.980.000,-Ft pályázati forrás,
mely a mikrobusz nettó értéke és 2.104.650,-Ft önkormányzati saját forrás,
amely  az  ÁFA  összege.  A  beszerezni  kívánt  gépjármű  típusa:  FORD
Transit V363 Kombi Trend MWB 350 RWD.

       
5./ A Képviselő-testülete kötelezettséget vállal, hogy a 4.. pontban megjelölt
10.084.650,-Ft  összköltségű  fejlesztéshez  a  2.104.650,-Ft  összegű  saját
forrást a 2015. évi költségvetésében  biztosítja. 

Felelős: Pintér Imre polgármester
Határidő: 2015. május 7.

2./ Nyári gyermekétkeztetés biztosítása iránti pályázat benyújtása
Előadó: Pintér Imre polgármester

(írásos előterjesztés csatolva)

Az írásos előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.

A  képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  „nem” szavazat  és  tartózkodás  nélkül  hozta  meg
határozatát: 
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Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2015. (V. 4.) határozata 
a nyári gyermekétkeztetés biztosítása iránti pályázat benyújtásáról
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2015.  évi
szociális  nyári  gyermekétkeztetés céljára 1.166.000,-  Ft  összegű  támogatási
igényű   pályázatot   nyújt   be  az  emberi  erőforrások  minisztere  által  kiírt
pályázati felhívás szerint.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további teendők ellátásával.

Határidő:  2015.  május 7. 
Felelős: Pintér Imre polgármester

Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 18,25 órakor
bezárta.

K.m.f.

Pintér Imre Horváth Mária 
polgármester jegyző

dr. Reichert László
aljegyző
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