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Lovászpatona Község Önkormányzata  
Lovászpatona, Kossuth tér 2. 
 
Szám: 39-10/2016. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. szeptember 26.-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 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 
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./ Döntés Helyi Választási Bizottság tagjainak választásáról 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
2./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
3./ Étkeztetés szakmai program felülvizsgálata 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
4./ Szerecseny község településszerkezeti terv módosításának véleményezése 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
5./ A polgármester munkájának negyedéves értékelése  
Előterjesztő: Tóth Szabolcs alpolgármester 
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II. Napirend tárgyalása:  
 
1./ Döntés Helyi Választási Bizottság tagjainak választásáról 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 

 
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

 48/2016. (IX. 26.) határozata a Helyi Választási bizottság tagjainak 
választásáról 

 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján   
 
1./ a lovászpatonai helyi választási bizottság tagjának: 
 
Koncz Csaba, Lovászpatona Széchenyi u. 8.  
lovászpatonai lakost  megválasztja.  
 
2./póttagjának  
Böcskei Józsefné, Lovászpatona Táncsics u 6. 
Szürné Bohus Erika, Lovászpatona Rákóczi u 61. 
lovászpatonai lakosokat megválasztja. 

 
Felelős:   Horváth Mária jegyző,  HVI vezető 
Hivatali felelős: dr. Reichert László aljegyző HVI vezető-helyettes  
Határidő: azonnal, a következő helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választására létrehozott választási bizottság 
alakuló üléséig 

 
  

 
2./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

 49/2016. (IX. 26.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához való 
csatlakozásról  

 
Lovászpatona  Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 
1. csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához, 
2. a  pályázati kiírásban az egy főre jutó jövedelemhatárt az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-ában határozza 
meg, az önkormányzati támogatás összegét 5.000,-Ft/fő/hó 
összegben állapítja meg, 

3. felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a csatlakozási nyilatkozat 
megküldéséről, a pályázati kiírás közzétételéről, és a szükséges 
további intézkedéseket tegye meg, 

4. a pályázatokról való döntést a Polgármesterre ruházza át, 
5. Az támogatás költségeit Lovászpatona Község Önkormányzat 

2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.1.) számú 
rendeletében foglaltaknak megfelelően a szociális keret  
terhére kívánja finanszírozni. 

6. felkéri a Jegyzőt, hogy a 2017. évi költségvetés tervezésekor a Bursa 
Hungarica ösztöndíjra a sikeresen pályázók részére megfelelő 
összeget különítsen el. 

 
Felelős: Pintér Imre Polgármester, Horváth Mária jegyző 
Határidő: Határidő:  azonnal és a pályázati kiírásban foglalt határidők 

 
 
3./ Étkeztetés szakmai program felülvizsgálata 
Előadó: Pintér Imre polgármester 
(Előterjesztés a meghívó melléklete.) 
 
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag  a következő határozatot hozta: 

 
 
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

 50/2016. (IX. 26.) határozata az étkeztetés szakmai programja 
felülvizsgálatáról 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Lovászpatona Község Önkormányzatának fenntartásában működő 
étkeztetés szociális alapszolgáltatás szakmai programját jóváhagyja.  
Ezzel egyidejűleg a 102/2012. (IX. 13.) határozattal elfogadott szakmai 
program hatályát veszti.  
 
Felelős:  Pintér Imre polgármester 
Határidő:   azonnal 
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4./ Szerecseny község településszerkezeti terv módosításának véleményezése 
Előadó: Pintér Imre polgármester  
 
 
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett. 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, 
egyhangúlag  a következő határozatot hozta: 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 51/2016. (IX. 26.) határozata Szerecseny község településszerkezeti 

terve véleményezéséről 
 

Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szerecseny Község Önkormányzata által a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 14/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § 
(2) bekezdés c) pontja alapján megküldött 16085 munkaszámú 
településszerkezeti terv módosítással kapcsolatban az alábbi 
tájékoztatást adja:  

Lovászpatona község Önkormányzatának a tervezet településszerkezeti 
terv módosítást érintő, azt befolyásoló területrendezési terve nincs, 
azzal kapcsolatban észrevételt nem tesz  

A Képviselő-testület a további véleményezési, egyeztetési eljárásban 
nem kíván részt venni.  

 
   Felelős: polgármester 
   Határidő: azonnal 

 
 
5./ A polgármester munkájának negyedéves értékelése  
Előterjesztő: Tóth Szabolcs alpolgármester 
 
Pintér Imre polgármester: bejelenti érintettségét, egyben kéri a testületet, hogy tegye 
lehetővé, hogy a kizárásról szóló döntésnél szavazhasson, melynél tartózkodni fog.  
 
Az érintettséggel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.  
 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal, az érintett 
tartózkodása mellett a következő határozatot hozta: 
 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
52/2016. (IX. 26.) határozata szavazásból való kizárásról 

 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pintér 
Imre polgármester személyes érintettségére vonatkozó bejelentését 




