
Lovászpatona Község Önkormányzata  
Lovászpatona, Kossuth tér 2. 

Szám:       32-15/2015. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. december 14-én 
17,00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról 

Az ülés helye: Művelődési ház, 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 résztvevő: 
  
 Dr. Reichert László aljegyző, 
 Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető 
  
 c./ Lakosság részéről 
 12 fő 
 

I. Napirend előtt:  

Pintér Imre polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselő-
testületből 7 fő 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 a közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 

Napirend:  
 
1./ Beszámoló az önkormányzat 2015. évi tevékenységéről 
 Előadó: Pintér Imre polgármester 
 
2./  Beszámoló a település környezetvédelme érdekében tett általános és speciális 

intézkedésekről, Lovászpatona község környezeti állapotáról 
 Előadó: Pintér Imre polgármester 
 
3./  Önkormányzati út értékesítése 
 Előadó: Pintér Imre polgármester 
 
4./  Településrész elnevezése 

Előadó: Pintér Imre polgármester 
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II. Napirend tárgyalása:  

 
1./ Beszámoló az önkormányzat 2015. évi tevékenységéről 
 Előadó: Pintér Imre polgármester 
 

Pintér Imre polgármester az önkormányzat ez évben is több pályázatot nyújtott be, néhányon 
sikerrel is jártak. A vagyongazdálkodás kapcsán tájékoztatja a lakosságot, hogy két 
önkormányzati tulajdonú útra nyújtottak be vételi szándékot. Mindkét út a halastó 
megközelítését szolgálja. Ezeket az utakat az önkormányzat értékesítette a halastó 
tulajdonosának azzal a kikötéssel, hogy az ott földtulajdonnal rendelkező gazdáknak 
biztosítani kell a szolgalmi jogot a területükre történő bejutás céljából. Az ingatlanokat, a 
lovászpatonai ingatlanárakhoz képest, magasabb áron értékesítette az önkormányzat. Az egyik 
utat 1.200 e Ft-ért, a másikat 2 500 e Ft-ért értékesítette az önkormányzat. Az önkormányzat a 
régi falubuszt értékesítette, ebből 2 930 e Ft-os bevétel lett.  

Ebben az évben az önkormányzat egy 1730 m2 –es telket vásárolt az evangélikus egyháztól, 
amire az óvodai pályázat benyújtása miatt volt szükség. Megköszönte az evangélikus 
egyháznak a rendkívül pozitív hozzáállást, közreműködést, amivel hozzásegítette az 
önkormányzatot ahhoz, hogy minél előbb az önkormányzat tulajdonába kerüljön ez a telek. 
Erre a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz benyújtott óvodafejlesztési pályázathoz szükséges 
építési engedély benyújtása miatt volt szükség, ugyanis a terület beépítettsége meghaladta az 
építési szabályzatban előírtakat.  Jelenleg a közbeszerzési eljárás van folyamatban. A 
beruházás költsége közel 70 millió Ft lesz.  Új nyílászárók, burkolatok lesznek, teljes lesz a 
felújítás. Felépül egy olyan modern óvoda, amiben benne lesz a bölcsöde elhelyezésének 
lehetősége is.  

Az önkormányzat vásárolt fagyasztót, gáztűzhelyt az iskolai konyhára, a védőnői szolgálathoz 
kartonozó szekrényt, az óvodába pedig mosógépet. Az új falubusz vásárlására 8 000 e Ft-ot 
nyert pályázati úton az önkormányzat, az új falubusz 10 080 e Ft-ba került, az önrészt az 
önkormányzat a régi falubusz eladásából tudta biztosítani. A falubuszt értékesítéséből 900 e Ft 
maradt az önkormányzat számláján.  

2015-ben a már harmadik éve vesz részt az önkormányzat Startmunka Mintaprogramban, 
valamint a közmunka programokban. A régi gyakorlókert helyén – ami 1,5 ha-os - kezdett el 
gazdálkodni az önkormányzat, szerszámtárolót építettek, körbekerítették, egy 400 m 2-es (ami 
fűthető lesz) és egy 700 m 2-es fóliasátrat építették, valamint most épül egy palántanevelő.  

Már második éve folyik ezen ingatlanon egy épület építése, amit kicsit lassabban készül, 
mivel a támogatási intenzitás nincs arányban az építkezés ütemével. Sokat kell saját erőből 
hozzátenni. Lassítja a folyamatot az is, hogy több munkarészt a közmunkások végeznek el. A 
következő évre tervezik a tetőszerkezet felépítését. Jelenleg a pince már működőképes, ott a 
gombatermesztés kísérleti jelleggel elkezdődött, itt tárolják a nyáron megtermelt terményeket, 
az előállított savanyúságokat is.   

A közmunkaprogramban 50-60 vesz részt. Az egyik Startmunka Mintaprogramban bér- és 
járulék kifizetésre 32.065 e Ft-ot támogatást, tárgyi eszköz beszerzésre 7.814 e Ft-ot kapott az 
önkormányzat, a tárgyi eszköz önrész 4.125 e Ft volt. A közmunka programban bér- és járulék 
kifizetésre 8.222 e Ft-ot támogatást, tárgyi eszköztámogatás 439 e Ft-ot kapott az 
önkormányzat, az önrész 293 e Ft volt.  

Szociális ellátások keretében az önkormányzat 50 gyermek részére biztosította nyári 
gyermekétkeztetést. 39 m 3 tűzifát nyert pályázaton az önkormányzat. Szociális kiadásokra 
2 100 e Ft-ot fordított az önkormányzat.  
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Pályázati támogatással elkészült a Patak és a Kis utca felújítása, erre 3 645 e Ft támogatást 
kapott az önkormányzat. A térfigyelő kamerarendszer felújítására 2 885 e Ft-ot nyert az 
önkormányzat, saját erő 515 e Ft volt. 4 új kamera lett felszerelve a falu 4 bevezető 
szakaszára, a Pápai Rendőrkapitánysággal együttműködési megállapodást kötött az 
önkormányzat, ők jogosultak a felvételek megtekintésére. Közvilágítás korszerűsítésére 
nyújtott be pályázatot az önkormányzat, 259 lámpatest felújítására, és 21 új lámpatest 
felhelyezésére. Korszerű, energiatakarékos lámpatestekre cserélik le a régieket, ami azt fogja 
eredményezni, hogy sokkal ritkábban fognak meghibásodni. Hosszú távon fog megtérülni a 
beruházás fordított pénzeszköz. A hangos híradó sorozatos meghibásodása a napelem rendszer 
szériahibája miatt következett be, ennek javítása folyamatban van.  

A Sportegyesület a sportöltöző felújításár 6 979 e Ft támogatást nyert, ehhez az önkormányzat 
3 000 e Ft-tal járul hozzá. Az önkormányzat a tervezést megrendelte, azt ki is fogja fizetni. 
Egy modern sportöltöző, vizesblokk, bírói- és játékos öltöző, nyitott terasz kerül kialakításra.  

Úgy véli az önkormányzat jól teljesítette feladatát, köszöni képviselő-társainak az éves 
munkáját. Köszöni a jelenlévőknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték a közmeghallgatást, 
meghallgatták hogyan gazdálkodott és működött Lovászpatona Község Önkormányzata. 
 
Hozzászólások  
 
Varga Béla érdeklődik a csatornahálózat kiépítéséről, ugyanis neki már másodszor jár le a 
megtakarítási szerződése. 
 
Pintér Imre polgármester 2002-ben alakult a lovászpatonai csatornamű társaság, 2006-tól, 
mint polgármester, ő lett az elnöke. Már ekkor keresték a megvalósítási lehetőségeket. 2009-
ben nyílt lehetőség arra, hogy pályázatot nyújtsanak be a csatornahálózat kiépítésére és a 
társulásban résztvevő 7 település egybehangzó véleménye volt szükséges ahhoz, hogy 
benyújtsák a pályázatot, 2 település képviselő-testülete nem járult hozzá a pályázat 
benyújtásához. Jelenleg keresik a lehetőséget a beruházás megvalósítására. Agglomerációba 
fognak tömörülni, kb. 2018-ban lesz lehetőség a pályázat benyújtására. A másik lehetőség, 
hogy minden lakott ingatlanon kiépítenének egy szivárgó rendszerű házi szennyvíztisztítót, ez 
a víz alkalmassá válna öntözésre.  Ennek költségvonzata még nem ismert. Magyarország azt 
vállalta, hogy 2020-ig csatornahálózattal látja el az ország településeit.  
 
 
2./  Beszámoló a település környezetvédelme érdekében tett általános és speciális 

intézkedésekről, Lovászpatona község környezeti állapotáról 
 Előadó: Pintér Imre polgármester 
 
Pintér Imre polgármester ismerteti beszámolóját, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
A beszámolóhoz kérdés, észrevétel nem érkezett.  
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
72/2015. (XII. 14.) határozata a település környezeti állapotáról 
szóló beszámolóról 

 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
település környezetvédelme érdekében tett általános és speciális 
intézkedésekről, Lovászpatona környezeti állapotáról szóló beszámolót 
elfogadja. 

 
Felelős: Pintér Imre polgármester 
Határidő: Folyamatos 

 
 
3./  Önkormányzati út értékesítése 
 Előadó: Pintér Imre polgármester 
 
Az írásos előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, „nem” szavazat nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 73/2015. (XII. 14.) határozata út értékesítéséről  

 
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lovászpatonai 0189/30 
hrsz-ú, 1510 m2 területű, út megnevezésű ingatlant - közforgalom elől 
elzárt saját használatú útként – Szabó Ervin, Lovászpatona, Rákóczi 
u. 24/A. szám alatti lakos részére értékesíti az alábbiak szerint:  
 
A Képviselő-testület 
1./ az ingatlan közforgalmú út jellegét megszünteti és a 
vagyonrendeletében forgalomképes vagyonná nyilvánítja. 
 
2./ megállapítja, hogy a magántulajdonba adandó út a vele szomszédos 
0189/28 hrsz-ú szántó ingatlan megközelítéséhez szükséges, ezért 
kiköti, hogy a 0189/28 hrsz-ú szántó ingatlan tulajdonosait és használóit 
gépjárművel történő átjárási szolgalmi jog illeti meg, melyet az 
adásvételi szerződésben rögzíteni kell  
 
3./ az ingatlan eladási árát négyzetméterenként 500,-Ft-ban állapítja 
meg.  
 
4./ az ingatlan adás-vételével kapcsolatos költségeket teljes egészében a 
vevőre hárítja.                                                                     
 
5./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonrendelet módosítását 
követően az adás-vételi szerződést megkösse. 
 
Felelős:  Pintér Imre polgármester 
Határidő: folyamatos 
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4./  Településrész elnevezése 
 Előadó: 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  
 74/2015. (XII. 14.) határozata településrész elnevezéséről  

 
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény 13. § 
(1) bekezdés 3) pontja alapján, és a közterület-elnevezés és a 
házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és házszám 
táblák elhelyezéséről szóló 4/2014. (II. 28.) önkormányzati 
rendeletének 3 §-a szerint a Lovászpatonán a 1101-1141. helyrajzi 
számú, Rákóczi Ferenc utca 53-115. házszámozású, valamint a 0189/16 
és a 0190/2 helyrajzi számú, Rákóczi Ferenc utca 24. és 24/A. 
házszámú ingatlanokat magában foglaló településrésznek a „Kiskajár” 
elnevezést adja, mely történelmileg régtől fogva használt elnevezése a 
területnek.    
 
Felhatalmazzák a polgármestert, hogy a határozatról a KSH 
Népszámlálási Főosztályát értesítse.  
 
Felelős:  Pintér Imre polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
Pintér Imre polgármester: Kellemes ünnepeket, boldog új évet, jó egészséget kíván a 
jelenlevőknek és családtagjaiknak. A közmeghallgatást 18,20 órakor bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Pintér Imre Horváth Mária  
polgármester jegyző 

 
 
 
 

dr. Reichert László 
aljegyző 

 


