
Lovászpatona Község Önkormányzata  
Lovászpatona, Kossuth tér 2. 
 
Szám: 39-3/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 15-én 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, 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 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./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megvitatása 

Előadó: Pintér Imre polgármester 
 
2./ Helyi értékvédelmi rendelet módosítása 

Előadó: Pintér Imre polgármester 
 
3./ Termőföld haszonbérbe adása  

Előadó: Pintér Imre polgármester 
 
4./ Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Alapfokú Művészeti Iskolája lovászpatonai 

kihelyezett tagozata működéséről szóló megállapodás megvitatása 
Előadó: Pintér Imre polgármester 

 
5./  Pálkövei Ifjúsági tábor üzemeltetői feladatának ellátása   
 Előadó: Pintér Imre polgármester 
 
6./  Pályázatok készítésére szóló megbízás megvitatása. 

Előadó: Pintér Imre polgármester 
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II. Napirend tárgyalása:  
 
1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megvitatása 

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

 
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – a következő rendeletet alkotta:  
 

 
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

3/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

(a rendelet szövege mellékelve) 
 
2./ Helyi értékvédelmi rendelet módosítása 

Előadó: Pintér Imre polgármester 
 (Előterjesztés a meghívó melléklete.) 
 
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – a következő rendeletet alkotta:  
 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (III. 1.) 
önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi védeleméről szóló  

1/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 
( a rendelet szövege mellékelve) 

  
3./ Termőföld haszonbérbe adása 

Előadó: Pintér Imre polgármester 
 
Pintér Imre polgármester: szóbeli előterjesztésként elmondja, hogy vagyonrendeletük szerint 
van 4 db szántó művelési ágú külterületi ingatlan. A legnagyobb nem éri el a 6000 
négyzetmétert, a másik három 3000 négyzetméter alatti. Hasznosításuk jelenleg nem 
megoldott mert az önkormányzat által művelt többi területtől távol esnek. Javasolja legyenek 
haszonbérbe adva, a későbbiek során pedig értékesítve. 
 
Tóth Szabolcs alpolgármester: Ő mint helyi földműves szívesen bérli a területeket, mert a 
többségükkel szomszédos területeket is Ő műveli. Haszonbérleti díjként az állami területeknél 
szokásos 1250 forintos aranykoronánkénti összeghez képest 1500 forintot fizetne 
aranykoronánként. A vétel is érdekli,  de ehhez a családi gazdálkodás többi tagját is meg kell 
kérdezni. 
 
Pintér Imre polgármester: javasolja, hogy adják haszonbérbe a területeket, ne maradjanak 
parlagon. 
 
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett. 
  
Tóth Szabolcs alpolgármester: bejelenti érintettségét, egyben kéri a testületet, hogy tegye 
lehetővé, hogy a kizárásról szóló döntésnél szavazhasson, melynél tartózkodni fog.  
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Az érintettséggel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.  
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, az érintett 
tartózkodása mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
14/2016. (II. 15.) határozata szavazásból való kizárásról 

 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth 
Szabolcs alpolgármester személyes érintettségére vonatkozó 
bejelentését tudomásul veszi, a részére történő termőföld haszonbérbe 
adásról szóló szavazásból az alpolgármestert nem zárja ki. 
Felelős: Pintér Imre polgármester  
Határidő: azonnal  

 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, az érintett 
Tóth Szabolcs tartózkodása mellett, a következő határozatot hozta: 

 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
15/2016. (II. 15.) határozata termőföld haszonbérbe adásáról 

 
1./ Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
haszonbérbe adja a Lovászpatona 0163/5, 0163/8 és 0180/3 helyrajzi 
számú ingatlanokat 1/1 arányú, a 0180/2 helyrajzi számú ingatlant ½ 
arányú tulajdoni illetőséggel Tóth Szabolcs, Lovászpatona, Május 1. u. 
10. szám alatti lakos, helyben lakó földművesnek.   

 Az ingatlanok haszonbérbe adásának időtartama 15 év. 
 A haszonbérleti díj Aranykoronánként 1.500,-Ft/év  

Felhatalmazzák a polgármestert a haszonbérleti szerződés megkötésére. 
 
2./ Utasítják az aljegyzőt, hogy a haszonbérleti szerződés közzétételéről 
a jogszabályok szerint intézkedjék. 
 
Felelős: 1. pont: polgármester 2. pont: jegyző 
Határidő: 1. pont: 2016.03.31, 2. pont: 2016.04.15. 
 
 

4./ Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Alapfokú Művészeti Iskolája 
lovászpatonai kihelyezett tagozata működéséről szóló megállapodás megvitatása 
Előadó: Pintér Imre polgármester 
 (Előterjesztés a meghívó melléklete.) 

 
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – a következő határozatot hozta:  
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Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 16/2016. (II. 15.) határozata a „Tánc-Lánc” Alapfokú Művészeti 

Iskola telephelyének biztosításáról 
 

Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy hozzájárul a Lovászpatona, Kossuth u. 4-6. szám alatti 
Művelődési Házban határozatlan ideig a Pápai Református Kollégium 
„Tánc-Lánc” Alapfokú Művészeti Iskolája lovászpatonai kihelyezett 
tagozata működjön a 2016/2017. tanévtől kezdődően.   

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az erről szóló 
megállapodást aláírja.  

 
Felelős: Pintér Imre polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
5./  Pálkövei Ifjúsági tábor üzemeltetői feladatának ellátása   
 Előadó: Pintér Imre polgármester 
 (Előterjesztés a meghívó melléklete.) 
 
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – a következő határozatot hozta:  
 
 
 
  

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 17/2016. (II. 15.) határozata a Kővágóőrs-Pálkövei Ifjúsági Tábor 

üzemeltetési szerződéséről 
 

Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a résztulajdonában lévő Kövágóörsi 937/1. 920/2, 
936/1 és 932 helyrajzi szám alatti Pálkövei Ifjúsági Tábor és 
Üdülőszálló ingatlan üzemeltetői feladatainak ellátására vonatkozó 
pályázat kiírása és az ingatlanok   bérbeadásról szóló szerződés aláírása 
ügyében Lovászpatona község Önkormányzata nevében és helyett a 
tulajdonostárs Pápa Város Önkormányzata járjon el.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fentiekről 
szóló nyilatkozatot aláírja.   
 
Felelős: Pintér Imre polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
6./  Pályázatok készítésére szóló megbízás megvitatása. 

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

 
 



5 
 

Pintér Imre polgármester: írásbeli előterjesztésként megküldtük a PÁVA TENDER Kft. 
pályázatfigyelésre szóló szerződés tervezetét. A céggel több projektet bonyolítottak le sikeresen. 
Az idei feszített pályázati időszakban szükségük van szakemberek közreműködésére, hogy nem 
maradjanak le semmiről.  
 
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúan – a következő határozatot hozta:  

 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
  18/2016. (II. 15.) határozata pályázatfigyelői szerződésről  
 

Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a PÁVA 
TENDER Kft-vel (Győr, Munkácsy u. 12.) két éves szerződést köt 
pályázatfigyelési szolgáltatás nyújtására. A megbízás díja 40.000,-Ft + 
ÁFA évente. 

 Felhatalmazzák a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Pintér Imre polgármester  
Határidő: azonnal  

 
 

 
 
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 


