
Lovászpatona Község Önkormányzata  
Lovászpatona, Kossuth tér 2. 
 
Szám: 39-2/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. január 28-án 17,00 

órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről 

Az ülés helye: Községháza Lovászpatona 

Jelen vannak:   a./ Képviselő-testületi tagok: 

Pintér Imre polgármester, Tóth Szabolcs alpolgármester, Kiss Ferenc, 
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 5 tagja jelen van, így a testület határozatképes. Az ülést megnyitja. Ezt követően 
szavazatra bocsátja a meghívó szerinti napirendet. (Meghívó a jkv. 1. számú melléklete) 
A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 

Napirend:  
 
1./ Helyi értékvédelmi rendelet megalkotása 

Előadó: Pintér Imre polgármester 
 
2./ Vagyonrendelet módosítása 

Előadó: Pintér Imre polgármester 
 
3./ A lovászpatonai Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Pintér Imre polgármester 

 
4./ Az óvoda nyári zárva tartásának meghatározása   
 Előadó: Pintér Imre polgármester 
 
5./ A polgármester szabadságolási ütemtervének megállapítása 

Előadó: Pintér Imre polgármester 
 
6./ Cafetéria keretösszeg meghatározása Lovászpatona község polgármester részére 

Előadó: Tóth Szabolcs alpolgármester 
 

7./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási  
    Megállapodásának módosítása 

Előadó: Pintér Imre polgármester 
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8./ Telek vásárlás megvitatása   

Előadó: Pintér Imre polgármester 
 
9./ Védőnő helyettesítése 

Előadó: Pintér Imre polgármester 
 
   

II. Napirend tárgyalása:  
 
1./ Helyi értékvédelmi rendelet megalkotása 

Előadó: Pintér Imre polgármester 
 (Előterjesztés a meghívó melléklete.) 

 
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúan – a következő rendeletet alkotta:  
 

 
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

1/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete  
az építészeti örökség helyi védeleméről 

(a rendelet szövege mellékelve) 
 
 
2./ A vagyonrendelet módosítása 
 Előadó: Pintér Imre polgármester 
 (Előterjesztés a meghívó melléklete.) 
 
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúan – a következő rendeletet alkotta:  
 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II. 5.) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és 
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2013. (IV. 17.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
 (a rendelet szövege mellékelve) 

 
 
3./ A Lovászpatonai Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal között együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Pintér Imre polgármester 
(Előterjesztés a meghívó melléklete.) 

 
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúan – a következő határozatot hozta:  
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Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
6/2016. (I. 28.) határozata a Lovászpatonai Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásról 
 
1. Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) 
bekezdése alapján a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Lovászpatona 
képviselő-testületével megkötött együttműködési megállapodást 
felülvizsgálta, azzal kapcsolatban módosításokat nem fogalmaz meg.  
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen döntéséről a 
nemzetiségi önkormányzat elnökét értesítse.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: 1. pont: polgármester 2. pont: jegyző 
 

 
4./ Az óvoda nyári zárva tartásának meghatározása   
 Előadó: Pintér Imre polgármester 

(Előterjesztés a meghívó melléklete.) 
 
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúan – a következő határozatot hozta:  
 

 
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

 7/2016. (I. 28.) határozata az óvoda nyári zárva tartásáról 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvoda 
nyári zárva tartását 2016. augusztus 10-től – 2016. augusztus 30-ig 
határozza meg. Annak a gyereknek a részére, akinek a szülője a gyermek 
felügyeletét más módon nem tudja biztosítani, az ügyeletet óvoda biztosítani 
köteles. A képviselő-testület felkéri az óvoda vezetőjét, hogy az óvoda zárva 
tartásáról minden szülőt értesítsen. Igény esetén az ügyeletet szervezze meg, 
a gyermekek részére teljes ellátást kell biztosítani.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: óvodavezető 

 
 
 
5./ A polgármester szabadságolási ütemtervének megállapítása 

Előadó: Pintér Imre polgármester 
 (Előterjesztés a meghívó melléklete.) 
 
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúan – a következő határozatot hozta:  
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Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

  8/2016. (I. 28.) határozata a polgármester szabadságolási ütemtervéről  
 

 Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármester szabadságolási ütemtervéről szóló javaslatot megismerte, 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: Lovászpatona Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester szabadságolási ütemtervét 
az alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 
2016. február 11-12. 2 nap  
2016. február 16. 1 nap 
2016. március 15–19-ig 5 nap  
2016. május 2-6-ig 5 nap  
2016. június 3. 1 nap 
2016. július 26. – augusztus 8-ig 10 nap  
2016. október 12-14. 3 nap  
2016. december 27-30-ig 4 nap 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: polgármester 

 
 
6./ Cafetéria keretösszeg meghatározása Lovászpatona község polgármester részére 

Előadó: Tóth Szabolcs alpolgármester 
(Előterjesztés a meghívó melléklete.) 

 
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúan – a következő határozatot hozta:  

 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 9/2016. (I. 28.) határozata a polgármester Cafetéria 2016. évi  
keretösszegéről  
 
1. Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármester cafetéria  juttatásának éves keretösszegét bruttó 200.000,- Ft-
ban határozza meg.  
2. Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról intézkedjen, és 
biztosítsa a 2016. évi költségvetésben a juttatás fedezetét.  
 
Felelős: Képviselő-testület, jegyző  
Határidő: 2016. február 15.  
 

 
7./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 

Előadó: Pintér Imre polgármester 
(Előterjesztés a meghívó melléklete.) 
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Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúan – a következő határozatot hozta:  
 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 10/2016. (I. 28.) határozata a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási 
Megállapodásának 15. módosítását, valamint azt egységes szerkezetben az 
előterjesztés 1. és 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
8./ Telek vásárlás megvitatása   

Előadó: Pintér Imre polgármester 
(Előterjesztés a meghívó melléklete.) 

 
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúan – a következő határozatot hozta:  
 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 11/2016. (I. 28.) határozata telekvásárlásról 

 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy Magasházi Józsefné, Lovászpatona, Jókai u. 11., szám 
alatti lakostól megvásárolja a kizárólagos tulajdonában lévő Lovászpatona, 
belterület,  319 hrsz-ú, 2370 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlant, a kialkudott 237.000,-Ft-os vételáron.  
Felhatalmazzák a polgármestert az adásvételi szerződés elkészíttetésre és 
megkötésére. a szerződéskötéssel járó költségeket az önkormányzat viseli.    
 
Határidő: 2016. február 28. 
Felelős: polgármester  

 
 
9./ Védőnő helyettesítése 

Előadó: Pintér Imre polgármester 
(Előterjesztés a meghívó melléklete.) 

 
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – egyhangúan – a következő határozatot hozta:  
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Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 12/2016. (I. 28.) határozata a védőnő helyettesítéséről 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a „Védőnő helyettesítése ” előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Lovászpatona és Nagydém községek területi védőnői és iskola-egészségügyi 
védőnői álláshelyére kiírt pályázat eredménytelensége miatt 2016. február 
11. napjától a védőnői állás betöltéséig helyettes védőnőket bíz meg az 
alábbiak szerint: 
 
- a területi védőnői feladatok helyettesként történő ellátásával Bolláné 

Sarmon Adrienn pápai védőnőt, havi 118.000,-Ft bruttó megbízási 
díjért, 

- az  iskola-egészségügyi védőnői feladatok helyettesként történő 
ellátásával Domonkos Szabina takácsi védőnőt, havi 54.000,-Ft bruttó 
megbízási díjért 

 
2. A helyettes védőnők részére az önkormányzat saját gépkocsival történő 
kiküldetés utazási költségtérítést biztosít a vonatkozó jogszabályok szerint.   
 
3. Felhatalmazzák a polgármestert megbízási szerződések aláírására. 
 
Határidő: 2016. február 11. 
Felelős: polgármester  
 

 
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 19,50 órakor 
bezárta. 

K.m.f. 

 

 
Pintér Imre Horváth Mária  

polgármester jegyző 
 
 

 
dr. Reichert László 

aljegyző 


