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Lovászpatona Község Önkormányzata  
Lovászpatona, Kossuth tér 2. 
 
Szám: 32-12/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. október 27-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 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 képviselő-
testület 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 egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el: 

Napirend:  
 
 
1. Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megvitatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
2./ Általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezése  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
3./ A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Lovászpatona és Lovászpatona Község 
Önkormányzata együttműködési megállapodásának felülvizsgálata  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
  
4./ Vízkárelhárítási terv készítése 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
5./ 2016. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadása  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 

 
II. Napirend tárgyalása:  
 
1. Szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megvitatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
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Pintér Imre polgármester: ismét 39 m3 szociális tűzifa megvásárlásához nyertek állami 
támogatást. A fát a Bakonyerdő Zrt-től szerzik be. a pályázati felhívást a helyi újságban 
közzétették.  
 
 
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotta:  
 

Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2015. (XI. 11.) 
önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

(rendelet szövege mellékelve) 
 
 
2./ Általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezése  
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  
 58/2015. (X. 27.) határozata az általános iskolai felvételi 

körzethatárokról 

 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Veszprém Megyei Kormányhivatalnak a kötelező felvételt biztosító 
általános iskolák 2016/2017. tanévre vonatkozó felvételi körzet 
tervezetével - miszerint a lovászpatonai általános iskolába járó 
gyermekek vonatkozásában a kötelező felvételt biztosító általános 
iskola a Lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskola -  egyetért.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Oktatási és Hatósági Osztályának küldje meg. 
 
Felelős: Pintér Imre, polgármester 
Határidő: 2015. november 30. 

 
 
3./ A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Lovászpatona és Lovászpatona Község 
Önkormányzata együttműködési megállapodásának felülvizsgálata  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
  
Pintér Imre polgármester: az Állami Számvevőszék vizsgálta a nemzetiségi önkormányzat 
gazdálkodásának szabályszerűségét. Az elkészült jelentésben javasolták az együttműködési 
megállapodás módosítását.    
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 59/2015. (X. 27.) határozata a cigány nemzetiségi önkormányzattal 

kötött együttműködési megállapodás módosításáról 
 

Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Állami Számvevőszék javaslata alapján, a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1)-(3) bekezdése előírásai szerint az 
Önkormányzat és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Lovászpatona 
között megkötött együttműködési megállapodást kiegészíti.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított 
együttműködési megállapodások aláírására. Az együttműködési 
megállapodás a határozat mellékletét képezi.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pintér Imre polgármester   
 

 
4./ Vízkárelhárítási terv készítése 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Pintér Imre polgármester: a korábban megbízott cég nemrég közölte, hogy mégsem tudja 
elkészíteni a tervet, ezrét javasolja, hogy a korábban már ajánlatot adó és azt jelenleg is 
fenntartó tervezőt bízzák meg a feladattal.   

 
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-testület2 
60/2015. (X. 27.) határozata a vízkárelhárítási terv elkészítéséről 

 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Lovászpatona település vízkár elhárítási tervének elkészítése ügyében 
hozott 59/2014. (XI. 20.) határozatát visszavonja, Horváth Ferenc 
tervezőt, (8200 Veszprém, Sarló u. 10.) bruttó 150.000 Ft tervezési díj 
összegű ajánlatát elfogadja, és a vízkárelhárítási terv elkészítését az 
ajánlat alapján megrendeli.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezési 
szerződés aláírására.  
 
Felelős: Pintér Imre polgármester 
Határidő: 2016. április 30.  
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5./ 2016. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadása  
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:  

 
 

61/2015. (X. 27.) határozat 
 
 
Lovászpatona Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi 
Belső Ellenőrzési Tervét a határozat mellékletében foglaltak szerint 
hagyja jóvá: 

 
Határidő: az ütemezés szerinti hónapban 
Felelős: dr. Reichert László aljegyző és a Tömpe és Kiss Belső 
Ellenőrzési Bt 
 
 
 

Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 18,55 órakor 
bezárta. 
 

K.m.f. 

 

 
Pintér Imre Horváth Mária  

polgármester jegyző 
 
 
 
 
 

dr. Reichert László 
aljegyző 


