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Lovászpatona Község Önkormányzata  
Lovászpatona, Kossuth tér 2. 
 
Szám: 39-9/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. augusztus 30.-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, 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 valamennyi 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./  Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése 
Előadó: Pintér Imre polgármester 
 
2./ Törvényességi felhívás utak értékesítése tárgyában 
Előadó: Pintér Imre polgármester 
 
3./ A 2017-2031. évekre vonatkozó víziközmű-szolgáltatási gördülő fejlesztési terv felújítás-
pótlási és beruházási feladatainak elfogadása 
Előadó: Pintér Imre polgármester 
 
4./ Törvényességi felhívások megvitatása 
Előadó: Pintér Imre polgármester  
 
5./ Jégkárosult Felső-Tisza vidéki kistérségi települések támogatása 
Előadó: Pintér Imre polgármester  
 
6./ Önköltség számítási szabályzat elfogadása 
Előadó: Pintér Imre polgármester  
 
7./ Tájékoztatás a legutóbbi Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak főbb eseményeiről 
Előadó: Pintér Imre polgármester  
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II. Napirend tárgyalása:  
 
1./  Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 (Előterjesztés a meghívó melléklete.) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

 
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

 39/2016. (VIII. 30.) határozata a szociális tűzifa pályázat 
benyújtásáról 

 
 
 1. Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

belügyminiszter által kiírt, a helyi önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása pályázatra 
támogatási igényt nyújt be.  

 
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati 

feltételek alapján 70 m3 keménylombos tűzifa iránt nyújtsa be az 
önkormányzat igényét.  

  
 3. A képviselő testület nyilatkozik, arról, hogy az előírt 1.000 Ft/erdei 

m3 +áfa összesen 88.900 Ft összegű saját forrást, valamint a tűzifa 
szállításából adódó költségeket a 2016. évi költségvetési tartalék terhére 
biztosítja.  

 
 4. Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifa támogatásban 

részesülőktől támogatást nem kér.  
  
 Felelős: Pintér Imre polgármester  

   Határidő: 2016. szeptember 30. az igény benyújtására 
 
 
2./ Törvényességi felhívás utak értékesítése tárgyában 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 (Előterjesztés a meghívó melléklete.) 
 
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett a következő határozatot hozta: 
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Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 40/2016. (VIII. 30.) határozata út értékesítéséről Soós Roland 

részére 
 

 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 35/2016. 
(VII. 13.) határozatát visszavonja és a tárgyban a következő új 
határozatot hozza: 
  
1./ Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
elhatározza, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 
lovászpatonai 023. hrsz-ú  helyi közút ingatlan megosztásával – jogerős 
telekalakítási engedély alapján – létrejövő 023/1 hrsz-ú (2690 m2), 
valamint a 023/2 hrsz-ú (4810 m2) kivett helyi közút megnevezésű 
ingatlanokat átminősíteti  közforgalom elől elzárt magánútra, és ekként  
Soós Roland, Lovászpatona, József A. út 13. szám alatti lakos részére 
értékesíti. 
 
2./ Az ingatlanokat az önkormányzat a vagyonrendeletében a 
forgalomképes, üzleti vagyon körébe sorolja.  
   
3./ Megállapítja, hogy a magántulajdonba adandó utak a szomszédos  
ingatlanok megközelítéséhez szükségesek, ezért átjárási szolgalmat kell 
alapítani az érintett ingatlanok tulajdonosai/használói javára,  a 
szolgalmi jog alapítását  szerződésbe kell foglalni, amit a jogosultak is 
aláírnak, 
 
4./ Az ingatlanok eladási árát négyzetméterenként 500,-Ft-ban állapítja 
meg. 
 
5./ Az ingatlanok telekhatár rendezésével és adás-vételével kapcsolatos 
költségeket teljes egészében a vevőre hárítja.                                                                    
 
6./ Felhatalmazzák a polgármestert, hogy a vagyonrendelet módosítását 
és az utak átminősítését követően az adás-vételi szerződést megkösse. 
 
Felelős:  Pintér Imre polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
3./ A 2017-2031. évekre vonatkozó víziközmű-szolgáltatási gördülő fejlesztési terv 
felújítás-pótlási és beruházási feladatainak elfogadása 
Előadó: Pintér Imre polgármester 
(Előterjesztés a meghívó melléklete.) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban 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-testülete  
 41/2016. (VIII. 30.) határozata a víziközmű rendszer 2017-2031. évi 

gördülő fejlesztési tervéről 
 

1. Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
önkormányzatok közös tulajdonában lévő V-21, SZ10 számú 
víziközmű-rendszerek  2017-2031. évekre szóló gördülő fejlesztési 
tervét elfogadja, jóváhagyja. 

 
2. A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:78 §-ának 
rendelkezései alapján - mint tulajdonostárs kötelezettséget vállal 
arra, hogy a gördülő fejlesztési terv önkormányzatot terhelő 
pénzügyi forrását a tulajdonostárs önkormányzatokkal kötött 
megállapodásban foglaltak szerint a mindenkori éves 
költségvetésében betervezi, annak felmerülésekor biztosítja. 

 
3. A Képviselő-testület ellátásért felelősként – a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ (4) 
bekezdésében foglaltak alapján - nyilatkozik, hogy a Pápai Vízmű 
ZRt, mint víziközmű-szolgáltató által, az önkormányzat részére 
megküldött,  a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalhoz benyújtásra kerülő 2017-2031. évekre vonatkozó 
gördülő fejlesztési tervével és annak tartalmával (a Vízmű 
vagyonkezelésében és tulajdonában lévő víziközmű-eszközeinek 
felújítása, pótlása tárgyban) az SZ-10, V-21, víziközmű-rendszerek 
tekintetében - változtatás nélkül - egyetért. 

 
 

Felelős: Pintér Imre polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 15.  

 
 
4./ Törvényességi felhívások megvitatása 
Előadó: Pintér Imre polgármester  
(Előterjesztés a meghívó melléklete.) 
 
Pintér Imre polgármester: a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/2629/2016. számon 
törvényességi felhívással élt, hogy Lovászpatona község honlapja nem felel meg az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény előírásainak. Az hiányzó rendeleteket és jegyzőkönyveket az adott határidőig fel 
tudják tölteni.  
 

Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett. 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 „igen” szavazattal, 
egyhangúlag  a következő határozatot hozta: 
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Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 42/2016. (VIII. 30.) határozata honlap hiányos adattartalma miatti 

törvényességi felhívásról 
 

Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
VEB/005/2629/2016. számú törvényességi felhívásában foglaltakat 
tudomásul vette és a felhívásban foglalt határidőn belül intézkedik, 
hogy Lovászpatona Község Önkormányzata honlapjának adattartalma 
megfeleljen az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak. 
 
Felelős: Pintér Imre polgármester 
Határidő: a fenti számú törvényességi felhívás kézbesítésétől számított 
60. nap, azaz 2016. október 15.  

 
 
Pintér Imre polgármester: a Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/2716/2016. számon 
törvényességi felhívással élt, hogy a Lovászpatona Község Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről szóló 9/2011. (VI. 17.) önkormányzati rendelet számos rendelkezése 
törvénysértő. A jogszabálysértés megszüntetéséről 2018. december 31-ig kell gondoskodni.  
 

Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett. 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 „igen” szavazattal, 
egyhangúlag  a következő határozatot hozta: 
 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 43/2016. (VIII. 30.) határozata helyi építési szabályzat tartalma 

miatti törvényességi felhívásról 
 

Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
VEB/005/2716/2016. számú törvényességi felhívását és az ügyben az 
alábbi döntést hozta:  
 
1./ Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal VEB/005/2716/2016. számú - a 
Lovászpatona Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 
Tervéről szóló 9/2011. (VI. 17.) önkormányzati rendelet 
jogszabálysértő rendelkezései miatt tett -  törvényességi felhívását 
elfogadja, az abban foglaltakkal egyetért. 
 
 1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Lovászpatona Község Helyi 
Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló Önkormányzat 
9/2011. (VI. 17.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról és a 
felhívásban foglalt törvénysértések megszüntetéséről legkésőbb 2018. 
december 31. napjáig gondoskodik. 
 
Felelős: Pintér Imre polgármester 
Határidő: 2018. december 31.  
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5./ Jégkárosult Felső-Tisza vidéki kistérségi települések támogatása 
      Előadó: Tóth Szabolcs alpolgármester 
(Előterjesztés a meghívó melléklete.) 
 
Pintér Imre polgármester: javaslatokat kér a támogatásra és annak összegére 
 
Lakatos Károlyné képviselő: ismeretes, hogy az óvoda építés beruházáshoz minden anyagi 
eszközükre szükség lesz, de azért egy 30 ezer forintos támogatás nem fogja tönkre tenni az 
önkormányzatot.  Lovászpatona lakossága is kerülhet ilyen helyzetbe.  
 
Az előterjesztéshez további kérdés hozzászólás nem érkezett. 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 „igen” szavazattal, 
egyhangúlag  a következő határozatot hozta: 
 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 44/2016. (VIII. 30.) határozata a jégkárosult Felső_Tisza vidéki 

kistérségi települések támogatásáról 
 

 
1. Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulásnak 30.000,-Ft, 
azaz Harmincezer forint adományt nyújt a jégkárosult kistérségi 
települések anyagi támogatására 

2. Felhatalmazzák a polgármestert a támogatás átutalására. 
 

Felelős: Pintér Imre polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 15.  

           
 
6./ Önköltség számítási szabályzat elfogadása 
Előadó: Pintér Imre polgármester  
 
Pintér Imre polgármester: a 2015. évi kincstári ellenőrzés javaslata alapján intézkedési tervet 
készítettek miszerint augusztus 31-ig elkészítik az önkormányzat önköltség számítási 
szabályzatát. A szabályzat elkészült, azt jóváhagyásra javasolja. Ehhez kapcsolódóan a közös 
önkormányzati hivatal Számviteli Politikájának felülvizsgálata és kiegészítése is szükséges. A 
kiegészített közös számviteli politika jóváhagyását is kéri.  
 
Az előterjesztéshez további kérdés hozzászólás nem érkezett. 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 „igen” szavazattal, 
egyhangúlag  a következő határozatot hozta: 
 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 45/2016. (VIII. 30.) határozata az önköltség számítási szabályzat 

elfogadásáról  
 




