Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám: 32-7/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. május 28-án 18,00
órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről
Az ülés helye: Községháza Lovászpatona
Jelen vannak:
a./ Képviselő-testületi tagok:
Pintér Imre polgármester, Gróf János, Nagy László és 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 négy 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./ Az Önkormányzat 2015-2019.évi Gazdasági Programjának elfogadása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
2./ Pápai Rendőrkapitányság közbiztonsági beszámolója
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
3./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
4./ Szennyvízelvezetési agglomerációba vonás tanulmányának elkészíttetése
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
5./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása iránti pályázat benyújtása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
6./ Községi Könyvtár hétvégi nyitva tartásának meghatározása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
7./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által jóváhagyott intézményi
térítési díj véleményezése
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
8./ Lovászpatonai diákok Országos Csecsemőgondozási Versenyen való részvételének
támogatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester

II. Napirend tárgyalása:

1./ Az Önkormányzat 2015-2019. évi Gazdasági Programjának elfogadása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete)
Pintér Imre polgármester: az általános választásokat követően meg kell határozni a testület
ciklusprogramját. Természetesen a főbb célkitűzések változatlanok maradtak. Kéri a
programhoz az észrevételeket, javaslatokat.
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2015. (V. 28.) határozata az Önkormányzat 2015-2019. évi gazdasági
programjáról
Lovászpatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
Önkormányzat 2015-2019. évi Gazdasági Programját a határozat melléklete
szerint elfogadja.
Felelős: Pintér Imre polgármester
Határidő: azonnal

2./ Pápai Rendőrkapitányság közbiztonsági beszámolója
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete)
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
Pintér Imre polgármester: a visszajelzések alapján biztonságosnak, nyugodtnak mondható a
közbiztonság Lovászpatonán. Természetesen nem lehet kizárni, hogy olyan, az egész falut
megdöbbentő esemény bekövetkezzen, mint a múlt heti szándékos lakás felgyújtás. A körzeti
megbízottakkal nagyon jó a kapcsolattartás, az önkormányzat üzemanyag támogatással segíti
munkáját. Idén megvalósul a kamerarendszer bővítése a falu bejárati szakaszain helyeznek el
5 db kamerát, ezzel is növelve a közbiztonságot a településen. A polgárőrség kiváló
működését is meg kell említeni a napirend kapcsán, mint ami hozzájárul a közbiztonság
javuló helyzetéhez.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
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Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2015. (V. 28.) határozata a rendőrkapitányság közbiztonsági
beszámolójáról
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápai
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Körzeti
Megbízotti Alosztály 2014. évi beszámolóját Lovászpatona község
közbiztonsági helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről az
előterjesztés szerint elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete)
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2015. (V. 28.) határozata a gyermekjóléti beszámolóról
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi átfogó értékeléséről szóló beszámolót
az előterjesztés szerint elfogadta.
Felelős: Pintér Imre polgármester
Határidő: azonnal
4./ Szennyvízelvezetési agglomerációba vonás tanulmányának elkészíttetése
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete)
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2015. (V. 28.) határozata
a szennyvízcsatornázási agglomeráció tanulmánytervéről
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápateszér,
Lovászpatona, Bakonytamási, Vanyola, Nagydém, Bakonyszentiván és
Bakonyság
önkormányzatok
közigazgatási
területén
létesítendő
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep beruházás tárgyában az
alábbi határozatot hozta:
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1. A Képviselő-testület elfogadja, hogy az ellátásért felelősök közössége
képviselője (gesztor) Lovászpatona Község Önkormányzata legyen,
felhatalmazza a polgármestert az erről szóló megállapodás aláírására.
2. A Képviselő-testület támogatja és dönt a szennyvízcsatorna hálózat és
szennyvíztisztító telep pályázati anyagának előkészítéséről.
3. A Képviselő-testület a pályázat előkészítésének bonyolításával a Pápai
Vízmű Zrt.-t bízza meg, mely feladatot a Vízmű díjazás nélkül végzi.
4. A Képviselő-testület a hét település szennyvízelvezetési agglomerációba
vonását támogatja.
5. A tanulmányterv és a kapcsolódó eljárási díjak költségét 800.000,-Ft + ÁFA
összegben az önkormányzat a 2015. január 1-jei lakosságszám arányában
biztosítja.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Pintér Imre polgármester
5./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása iránti pályázat
benyújtása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete)
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2015. (V. 28.) határozata kötelező önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása iránti pályázat benyújtásról
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1. Lovászpatona Község Önkormányzata a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont ac) pont
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati célra
támogatási igényt nyújt be a Lovászpatona, Kossuth utca 244. és 247. hrsz-ú
járdaszakaszának felújítására az alábbi pénzügyi feltételekkel:
A beruházás teljes költsége: 17.600.000,-Ft
Támogatással igényelhető összeg (85 %): 14.960.000,-Ft
Szükséges önerő: 2.640.000,-Ft
2. Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz
szükséges 15 %, azaz 2.640.000,-Ft összegű önerőt a 2015. évi költségvetésben
biztosítja és gondoskodik az összeg elkülönítéséről a költségvetésben.
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumok, nyilatkozatok és a pályázat kedvező bírálata esetén
a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Pintér Imre polgármester
Határidő: 2015. június 9., illetve a szerződéskötésre folyamatos azonnal
6./ Községi Könyvtár hétvégi nyitva tartásának meghatározása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete)
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
Pintér Imre polgármester: Az önkormányzat 1.374.840,-Ft normatív támogatást kap
könyvtári, közművelődési és muzeális feladatok támogatása jogcímen. A költségvetési törvény
a támogatás jogszerű igénybevételének feltételéül szabja, hogy a könyvtárat hétvégén is
nyitva kell tartani. Ezt ismerteti részletesen az írásos előterjesztés. A lovászpatonai könyvtár a
Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer keretében a megyei könyvtárral kötött megállapodás
alapján működik.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2015. (V. 28.) határozata a könyvtár nyitvatartási idejéről
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (3) bekezdése alapján
működtetett könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű,
Lovászpatona, Kossuth utca 50. szám alatti könyvtári szolgáltató hely
nyitvatartási idejét alábbiak szerint biztosítja:
Hétfő:
Szerda:
Szombat:

16.00-18.00
15.00-17.00
13.00-15,00

A Községi Könyvtár nyitvatartási idejét az alábbi helyeken kell meghirdetni:
Lovászpatona község honlapján, a Patonai Hírmondóban, az önkormányzat
hirdető tábláján, a Művelődési Házban, a Bánki Donát Általános Iskolában és a
Kastélykerti Óvoda Lovászpatona intézményben
Felelős: Pintér Imre polgármester
Határidő: azonnal
7./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által jóváhagyott intézményi
térítési díj véleményezése
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete)
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Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2015. (V. 28.) határozata a társulási intézményi térítési díjról
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápakörnyéki
Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 13/2015. (V. 27.)
határozatával jóváhagyott intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben
történő megállapításával egyetért.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Polgármester
8./ Lovászpatonai diákok Országos Csecsemőgondozási Versenyen való részvételének
támogatása
Pintér Imre polgármester: Örömmel számol be arról, hogy Kiss Violetta védőnő
felkészítésével a lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskola 3 tanulójából álló csapat, május
15-én megnyerte Vöröskereszt által szervezett megyei csecsemő- és kisdedgondozási
versenyt. Ezzel lányok, Busa Blanka, Busa Erzsébet valamint Horváth Petra bekerültek az
országos döntőbe, amely június 6-án, Budapesten, a Semmelweis Egyetem
Egészségtudományi Karán kerül megrendezésre. A rendezvény támogatói biztosítják a
szállást, és egyéb ellátást. Javasolja, hogy az útiköltséget, a szabadidős program
belépőjegyeinek költségét az önkormányzat biztosítsa. Az előzetes számítások szerint 30 ezer
forint fedezni fogja a kiadásokat.
Weiszné Sós Éva képviselő: a kislányok a megyei döntő megnyerésével is a falu és a patonai
iskola jó hírét öregbítették, a támogatást feltétlenül megérdemlik.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
37/2015. (V. 28.) határozata a Bánki Donát Általános Iskola csapatának az
Országos Csecsemő- és Kisdedgondozási Versenyen való részvétele
támogatásáról
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lovászpatonai
Bánki Donát Általános Iskola három diákjának és a felkészítő védőnőnek a
Vöröskereszt által szervezett, 2015, június 6-i Országos Csecsemő- és
Kisdedgondozási Versenyen való részvételének költségeihez 30 ezer Ft
támogatást biztosít.
A támogatást elsősorban az utazási költségekre és a szabadidős programok
költségeire lehet felhasználni.
Határidő: 2015. június 6.
Felelős: Kiss Violetta védőnő
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Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 18,50 órakor
bezárta.

K.m.f.

Pintér Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző

dr. Reichert László
aljegyző
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