Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám: 32-11/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-én
18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről
Az ülés helye: Községháza Lovászpatona
Jelen vannak:

a./ Képviselő-testületi tagok:
Pintér Imre polgármester, Gróf János, Kiss Ferenc, Lakatos Károlyné és
Nagy László 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 5 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 egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1. Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
2. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
3. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi
fordulójához
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
4. Szociális étkeztetés biztosítására érkezett ajánlat elbírálása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
5./ A polgármester munkájának negyedéves értékelése
Előterjesztő: Tóth Szabolcs alpolgármester

II. Napirend tárgyalása:
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1. Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2015. (X. 9.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet szövege mellékelve)
2. Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatokat hozta:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
51/2015. (IX. 24.) határozata a szociális tűzifa pályázat
benyújtásáról
1. Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
belügyminiszter által a Magyarország 2015 évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet a helyi önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása
pályázatra támogatási igényt nyújt be.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati
feltételek alapján 60 m3 keménylombos tűzifa iránt nyújtsa be az
önkormányzat igényét.
3. A képviselő testület nyilatkozik, arról, hogy az előírt 1.000 Ft/erdei
m3 +áfa összesen 76.200 Ft összegű saját forrást, valamint a tűzifa
szállításából adódó költségeket a 2015 évi költségvetési tartalék terhére
biztosítja.
4. Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifa támogatásban
részesülőktől támogatást nem kér.
Felelős: Pintér Imre polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30. az igény benyújtására
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3. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2016. évi fordulójához
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatokat hozta:

52/2015. (IX. 24.) Határozat
1. Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést
hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához.
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi
pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a
települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének
továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója
keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx
internet
címen
elérhető EPER-Bursa rendszerben az ÁFSZ szerint rögzíti.
4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa
rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a
szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és
mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
5. A Képviselő-testület felkéri és egyben felhatalmazza a polgármestert,
hogy az 1. pontban foglalt döntések meghozatalát igazoló – a határozat
mellékletét képező – nyilatkozatot az Önkormányzat nevében írja alá,
juttassa el az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére, és
gondoskodjon mind az „A”, mind a „B” típusú pályázatok határidőben
és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelő
kiírásáról.
Határidő:
Felelős:

azonnal és a pályázati kiírásban foglalt határidők
Pintér Imre polgármester
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4. Szociális étkeztetés biztosítására érkezett ajánlat elbírálása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatokat hozta:

53/2015. (IX. 24.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza,
hogy 2015. október 1-jei hatállyal közétkeztetési vállalkozói szerződést
köt a csóti önkormányzati konyhát üzemeltető Pingvin Mirelit 98 Kft.
(8500 Pápa, Gróf u. 19.) vállalkozóval a szociális étkeztetés
biztosítására.
2) A vállalkozó 2013. október elsejétől a szociális étkeztetésért 2015.
október 1-jétől 620,-Ft bruttó szolgáltatási díjakat jogosult számlázni.
A szerződés szövege a határozat mellékleték képezi. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. október 1.

5./ A polgármester munkájának negyedéves értékelése
Előterjesztő: 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.
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal, az érintett
tartózkodása mellett a következő határozatot hozta:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2015. (IX. 24.) 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
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Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, Pintér Imre, mint érintett tartózkodása mellett a
következő határozatot hozta:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
55/2015. (IX. 24.) határozata a polgármester 2015. III. negyedéves
munkájának értékeléséről
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pintér
Imre polgármester úr részére – a 2015. III. 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.
október 15. napjáig intézkedjen.
Határidő: 2015. október 15.
Felelős: dr. Reichert László aljegyző

Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 11,40 órakor
bezárta.
K.m.f.

Pintér Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző

dr. Reichert László
aljegyző
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