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Lovászpatona Község Önkormányzata  
Lovászpatona, Kossuth tér 2. 
 
Szám: 39-7/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 24-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 képviselő-
testület 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./ Lovászpatona Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet 
megvitatása 
Előadó: Pintér Imre polgármester 
 
2./ Településképet meghatározó épületek fejlesztése pályázat benyújtása 
Előadó: Pintér Imre polgármester  
 
3./ Kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása iránti pályázat 
benyújtásra   
Előadó: Pintér Imre polgármester 
 
4./ Az „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás keretében a Lovászpatona Kastélykerti 
óvoda felújítási munkáinak kivitelezése” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása 
Előadó: Pintér Imre polgármester  
 
II. Napirend tárgyalása:  
 
1./ Lovászpatona Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet 
megvitatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 (Előterjesztés a meghívó melléklete.) 
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.  
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, 
egyhangúlag a következő rendeletet alkotta: 

 
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 

(rendelet szövege mellékelve) 
 

2./ Településképet meghatározó épületek fejlesztése pályázat benyújtása 
Előadó: 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  
31/2016. (V. 24.) határozata VP-6-7.4.1.1-16-os kódszámú pályázat  
benyújtásáról 

 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
- hogy pályázatot nyújt be a ”Településképet meghatározó épületek 
külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, 
fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című, VP-6-7.4.1.1-16-os 
kódszámú pályázat 2. célterületére. 

 
Fejlesztés megnevezése: Településképet meghatározó épület felújítása  
       Lovászpatona településen 
Fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 722. hrsz.  
Fejlesztés szükségességének indoka:a 722. hrsz-ú közösségi ház 
állapota a településképet rontja, üzemeltetéséhez felújítása szükséges 
 
A pályázat keretében megvalósuló beruházás rövid leírása: 
Lovászpatona 722. hrsz-ú épület külső felújítása és energetikai 
korszerűsítése  
 
A fejlesztés összköltsége 31.812.328,-Ft, melyhez az önkormányzat 
27.04.479,-Ft pályázati támogatást igényel és 4.771.849,-Ft önerő 
szükséges. A fejlesztésre konzorciumi megállapodás keretében kerül sor 
a Lovászpatonáért Alapítvánnyal. A költségek felosztását konzorciumi 
tagok külön megállapodásban rendezik. 

 
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a 
pályázati dokumentáció aláírására és a pályázat benyújtására. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   Pintér Imre polgármester 
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3./ Kötelező önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása iránti 
pályázat benyújtásra   
Előadó: Pintér Imre polgármester 

Pintér Imre polgármester: újra lehet pályázni a szilárd burkolatú utak felújítására. Tavaly nem 
kaptak támogatást, idén reméli nagyobb sikerrel járnak. Önerőből a település fő utcájának 
felújítása nem lehetséges.   
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg 
határozatát:  
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
32/2016. (V. 24.) határozata a kötelező önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása iránti pályázat 
benyújtásról  
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti 
tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  

 
1. Lovászpatona Község Önkormányzata a Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. 
pont c) pont szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
pályázati célra támogatási igényt nyújt be a Lovászpatona, Széchenyi 
utca útburkolat felújítására az alábbi pénzügyi feltételekkel:  
A beruházás teljes költsége: 17.257.674,-Ft  
Támogatással igényelhető összeg (85 %): 14.669.023,-Ft  
Szükséges önerő: 2.588.651,-Ft  
 
2. Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
pályázathoz szükséges 15 %, azaz 2.588.651,-Ft összegű önerőt a 2016. 
évi költségvetésben biztosítja és gondoskodik az összeg elkülönítéséről 
a költségvetésben.  
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 
benyújtásához szükséges dokumentumok, nyilatkozatok és a pályázat 
kedvező bírálata esetén a támogatási szerződés aláírására.  
 
Felelős: Pintér Imre polgármester 
Határidő: 2016. június 2. (16:00 óra) az Ebr42 rendszerben történő  
rögzítés, 2016. június 3. napja a támogatási kérelem postára adása  

 
 
 
4./ Az „Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás keretében a Lovászpatona 
Kastélykerti óvoda felújítási munkáinak kivitelezése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítása 
Előadó: Pintér Imre polgármester  
 
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
33/2016. (V. 24.) határozata az óvoda felújítás közbeszerzési eljárás 
eredményéről   
  
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
(továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Pintér Imre 
polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza: 
 
1) A Képviselő-testület a Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás 
keretében a Lovászpatona Kastélykerti óvoda felújítási munkáinak 
kivitelezése” elnevezésű Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti 
közbeszerzési eljárásra a Csizmadia és Társai Kft. (8500 Pápa, 
Negyedik utca 62/b.) által benyújtott ajánlatot é r v é n y e s ne k 
tekinti. 
 
2) A Képviselő-testület a Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás 
keretében a Lovászpatona Kastélykerti óvoda felújítási munkáinak 
kivitelezése” elnevezésű Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti 
közbeszerzési eljárás n y e r t e s  a j á n l a t t e v ő j e k é n t a 
Csizmadia és Társai Kft. (8500 Pápa, Negyedik utca 62/b.) - t hirdeti ki 
nettó 79.822.992,-Ft ajánlati árral. 
 
3) A Képviselő-testület a határozat mellékleteit képező ö s s z e g e z é s 
t - az ajánlattevő, valamint a Közbeszerzési Tanács részére megküldésre 
- alkalmasnak tartja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pintér Imre polgármester 

 
 

 
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 18,10 órakor 
bezárta. 

K.m.f. 

 

 
Pintér Imre Horváth Mária  

polgármester jegyző 
 
 
 

dr. Reichert László 
aljegyző 


