Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám: 32-8/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. július 7-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, Lakatos Károlyné, 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 valamennyi tagja jelen van, így a testület határozatképes. Az ülést megnyitja. Ezt
követően szavazásra bocsátja a meghívó szerinti napirendet. (Meghívó a jkv. 1. számú
melléklete)
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1./ Közvilágítás korszerűsítése
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
2./ Az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
3./ Közbeszerzési eljárás folytatása mikrobusz beszerzés érdekében
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
4./ A polgármester munkájának negyedéves értékelése
Előterjesztő: Tóth Szabolcs alpolgármester
5./ Óvoda bővítéshez telekvásárolás
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
6./ Könyvtárosi megbízási díj módosítása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
II. Napirend tárgyalása:
1./ Közvilágítás korszerűsítése

Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: az ajánlatok összehasonlításakor látható, hogy a megtérülés
időtartama, a megtakarítás és a beruházás összege más-más az ajánlatokban. A Short Term
Capital ajánlata szerinti napelemes konstrukció még kiforratlan, egy mini napelem parkot
kellene üzemeltetni. Az ENERIN Kft. ajánlata egyértelműen jobb, mint az E.ON Zrt-é.
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
38/2015. (VII. 7.) határozata a közvilágítás korszerűsítéséről
Lovászpatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testület
elhatározza, hogy a község 259 db közvilágítási lámpatestét lecseréli
LED-es lámpatestekre és bővítésként 21 db új LED-es közvilágítási
lámpát szereltet fel. A beruházás finanszírozását az ENERIN Sümeg
Kft. 2015. július 6. napján adott ajánlata alapján ESCO finanszírozási
formában oldja meg 150 hónapos futamidővel, évenként nettó
1.820.075,-Ft bérleti díjjal, melyet évente az átlagos inflációval
emelnek.
A Képviselő-testület az ENERIN Sümeg Kft. karbantartási is
üzemeltetési ajánlatának II. verzióját fogadja el.
A képviselő-testület felhatalmazza Pintér Imre polgármestert a
szerződés megkötésére.
Felelős: Pintér Imre polgármester
Határidő:
a szerződéskötésre 15 nap.
a beruházás megvalósítására 2015. december 31.
2./ Az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
39/2015. (VII. 7.) határozata a 2015. évi Közbeszerzés Terv
módosításáról
Lovászpatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete az
Önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Tervét a határozat melléklete
szerint módosítja.
Felelős: Pintér Imre polgármester
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Határidő: azonnal
3./ Közbeszerzési eljárás folytatása mikrobusz beszerzés érdekében
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Az írásos előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
40/2015. (VII. 7.) határozata közbeszerzési szakértő megbízásáról
Lovászpatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete
az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 55/2015. (IV.24.) MVH közlemény támogatásából
megvalósuló gépjármű beszerzése tárgyában a Kbt. 122/A. § szerinti,
hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás tartása nélküli közbeszerzési
eljárás teljes körű lebonyolítására Dr. Glavanits Judit ((Székhely: 9023
Győr, Ifjúság krt. 64., Levelezési cím: 9155 Lébény, Fő u. 65.)
közbeszerzési szakértőt bízza meg.
A megbízási díj összege: 20.000,- Ft, azaz Húszezer forint.
Felhatalmazzák a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Pintér Imre polgármester
Határidő: azonnal

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
41/2015. (VII. 7.) határozata közbeszerzési eljárás indításáról
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes
feltételeiről szóló 55/2015. (IV.24.) MVH közlemény támogatásából
megvalósuló gépjármű beszerzése tárgyában a Kbt. 122/A. § szerinti,
hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás tartása nélküli közbeszerzési
eljárás lefolytatását határozta el.
1./ A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lefolytatására a
határozat mellékletét képező Eseti Közbeszerzési Szabályzatot fogadja
el.
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2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottságot az alábbiak szerint jelöli
ki:
- Dr. Glavanits Judit ((Székhely: 9023 Győr, Ifjúság krt. 64.,
Levelezési cím: 9155 Lébény, Fő u. 65.) a Bíráló Bizottság elnöke,
- Zámbóné Bácsi Magdolna (8553 Lovászpatona, Vörösmarty u. 1/A.)
a Bíráló Bizottság tagja,
- Csicsai Balázs (8553 Lovászpatona, József A. u. 16.) a Bíráló
Bizottság tagja
3./ A Kbt. 22. § (3) bekezdései szerinti szakértelmek az alábbiak
szerint érvényesülnek az eljárásban:
- közbeszerzési szakértelem: dr. Glavanits Judit egyetemi adjunktus,
közbeszerzési szakértő,
- közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Csicsai Balázs autószerelő,
- pénzügyi szakértelem: Zámbóné Bácsi Magdolna mérlegképes
könyvelő bevonásával.
4./ A Képviselő-testület a közbeszerzési felhívás szövegét elfogadja és
jóváhagyja.
5./ A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Glavanits Judit közbeszerzési
szakértőt, mint az ajánlatkérő nevében eljáró személyt, a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos, Kbt.-ben és az Eseti Közbeszerzési
Szabályzatban meghatározott intézkedések, cselekmények megtételére.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Pintér Imre polgármester
4./ A polgármester munkájának negyedéves értékelése
Előterjesztő: Tóth Szabolcs alpolgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete)
Tóth Szabolcs alpolgármester: polgármester úr II. negyedéves munkáját képviselő társával
áttekintették és megállapították, hogy a pályázatok beadásának előkészítésében és a
közhasznú foglalkoztatás szervezésében különösen jól teljesített, s egyéb polgármesteri
feladatait is a szokott jó színvonalon látta el. Javasolja, hogy az írásos előterjesztés szerint a
maximális adható éves jutalom egynegyedét állapítsák meg a polgármester úr számára.
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.
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, az érintett
tartózkodása mellett a következő határozatot hozta:
4

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
42/2015. (VII. 7.) 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: Tóth Szabolcs alpolgármester
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
43/2015. (VII. 7.) határozata a polgármester 2015. II. negyedéves
munkájának értékeléséről
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pintér
Imre polgármester úr részére – a 2015. II. 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.
július 15. napjáig intézkedjen.
Határidő: 2015. július 15.
Felelős: dr. Reichert László aljegyző

5./ Óvoda bővítéshez telekvásárolás
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
44/2015. (VII. 7.) határozata óvodabővítéshez telekvásárlásról
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Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az
óvodabővítés beruházás megvalósítása érdekében elhatározza, hogy
megvásárolja az Evangélikus Egyházközség Lovászpatona tulajdonát
képező Lovászpatona, belterületi 148. helyrajzi számú ingatlanból, a
határozat mellékletét képező változási vázrajz szerinti telekalakítással
leválasztott és az Önkormányzat tulajdonát képező 146. hrsz-ú
ingatlannal egyesített 1730 m2 területű ingatlanrészt 300.000,-Ft azaz
Háromszázezer forint vételárért.
A képviselő-testület, mint vevő viseli a telekalakítással és ingatlanrész
tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos terheket és kiadásokat.
Felhatalmazzák a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Pintér Imre polgármester
Határidő: azonnal
6./ Könyvtárosi megbízási díj módosítása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: a hétvégi nyitva tartás bevezetésére tekintettel javasolja a
könyvtáros régóta változatlan, nettó 20 ezer forintos tiszteletdíjának megemelését nettó25 ezer
forintra.
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
45/2015. (VII. 7.) határozata a könyvtáros megbízási díjáról
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bandi
Nóra könyvtáros megbízási díját, 2015. július 1. napjától, havi bruttó
29.205,-Ft, azaz huszonkilencezer-kettőszázöt forint összegre
módosítja.
Felhatalmazzák a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Pintér Imre polgármester
Határidő: azonnal
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 18,55 órakor
bezárta.
K.m.f.

Pintér Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző
dr. Reichert László
aljegyző
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