Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám: 32-13/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 25-én
17,00 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,
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 6 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,számozott határozat hozatala nélkül az
alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:

1. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
2./ Háziorvosi rendelő kazáncseréje
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
3./ Óvoda felújítás és bővítés közbeszerzési eljárásának lefolytatására megbízás
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
4./ Települési Értéktár Bizottság felállítása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
5./ Előtakarékossági szerződés kötése a kötelező polgármesteri végkielégítés céljára
Előterjesztő: Tóth Szabolcs alpolgármester
6./ A polgármester munkájának év végi értékelése
Előterjesztő: Tóth Szabolcs alpolgármester
7./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
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II. Napirend tárgyalása:
1. Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: javasolja, hogy a háziorvos részére biztosítsanak teljes
mentességet az iparűzési adó megfizetése alól.
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Lovászpatona Község Önkormányzatának
12/2015. (XII. 8.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 9/2014. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet szövege mellékelve)
2./ Háziorvosi rendelő kazáncseréje
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: javasolja, hogy az új gázkazánt sürgősséggel szerezzék be.
Egyenlőre csak egy árajánlatot kapott, bízik benne, hogy kedvezőbb is fog érkezni. Amikor
már az új gázkazán működni fog, felül kell vizsgálni a háziorvosi szolgálta részére nyújtott
fűtéstámogatásról hozott döntést.
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
62/2015. (XI. 25.) határozat az orvosi rendelő kazáncseréjéről
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a háziorvosi rendelő és háziorvosi szolgálati lakás
közös gázkazánját újra cseréli.
Felhatalmazzák Pintér Imre polgármestert árajánlatok kérésére és a
kedvezőbb ajánlat szerint a gázkazán beszerzésére.
A Képviselő-testület a kazánbeszerzésre 1.270.000,keretösszeget biztosít az általános tartalék terhére

forint

Felelős: Pintér Imre polgármester
Határidő:
2016. január 31
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3./ Óvoda felújítás és bővítés közbeszerzési eljárásának lefolytatására megbízás
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
63/2015. (XI. 25.) határozata közbeszerzési szakértő megbízásáról
Lovászpatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete
az
"Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás” keretében a Lovászpatona
Kastélykerti óvoda felújítási munkáinak kivitelezése” tárgyú építési
beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására
a FIRMITER Betéti Társaságot (8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond
utca 18/A, ügyvezető: Harsányiné dr. Tóth Beáta) bízza meg.
A megbízási díj összege: 350.000,- Ft, azaz Háromszázötvenezer forint.
Felhatalmazzák a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Pintér Imre polgármester
Határidő: azonnal
4./ Települési Értéktár Bizottság felállítása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
64/2015. (XI. 25.) határozata települési értéktár bizottság
létrehozásáról
1. A képviselő-testület megtárgyalta a települési értéktár létrehozásáról
szóló előterjesztést és települési értéktár bizottság létrehozását
határozza el.
2. A képviselő-testület a Lovászpatonai Települési Értéktár Bizottság
tagjainak
1) Bartha Lászlónét
2) Fehér Máriát
3) Jurkulják Jánost
4) Lukács Józsefnét
5) Pölöskei Istvánt
6) Tóth Szabolcsot
7) Varga Bélát
megválasztja.
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3. A képviselő-testület a települési értéktár megalakításával és
működésével kapcsolatos eljárási szabályokra vonatkozóan az
előterjesztés mellékletét képező működési szabályzatot jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Pintér Imre polgármester
2015. december 31.

5./ Előtakarékossági szerződés kötése a kötelező polgármesteri végkielégítés céljára
Előterjesztő: Tóth Szabolcs alpolgármester
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
65/2015. (XI. 25.) határozat a kötelező polgármesteri végkielégítés
kifizetését szolgáló előtakarékosságról
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Tóth Szabolcs alpolgármester előterjesztését és a következő határozatot
hozza:
1./
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az UNION Biztosítóval
a polgármester háromhavi végkielégítésének fedezetére szerződést köt,
amely egyben biztosítás kockázati elemként életbiztosítást, valamint
megtakarítást is tartalmaz. A biztosítási tartam kezdete 2016. január 1.,
a biztosításai időtartam vége 2019. október
2./
A Képviselő-testület megbízza az alpolgármestert a további
teendők ellátásával.
Felelős: Tóth Szabolcs alpolgármester
Határidő:
az ütemezés szerinti hónapban

6./ A polgármester munkájának év végi 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 5 „igen” szavazattal, az érintett
tartózkodása mellett a következő határozatot hozta:
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Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
66/2015. (XI. 25.) 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 5 igen szavazattal, Pintér Imre, mint érintett tartózkodása mellett a
következő határozatot hozta:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
67/2015. (XI. 25.) határozata a polgármester 2015. IV. negyedéves
munkájának értékeléséről
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pintér
Imre polgármester úr részére – a 2015. IV. 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. november 30.
Felelős: dr. Reichert László aljegyző
7./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
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68/2015. (XI. 25.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
139/2013.
(VI.27.)
számú
határozatával
elfogadott
Helyi
esélyegyenlőségi programját az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben
foglaltaknak megfelelően felülvizsgálta, és Lovászpatona Község Helyi
esélyegyenlőségi programját a melléklet szerint elfogadja.
Felelős:
dr. Reichert László aljegyző
Határidő:
2015. december 31.. (határozat feltöltése a hep.tkki.hu
dokumentumai közé) 2017. május (következő áttekintés)
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 18,10 órakor
bezárta.

K.m.f.

Pintér Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző

dr. Reichert László
aljegyző
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