
 

Lovászpatona Község Önkormányzata  

Lovászpatona, Kossuth tér 2. 

 

Szám: 39- 13/2016. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. december 14-én 
18,00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról 

Az ülés helye: Művelődési ház, Lovászpatona 

Jelen vannak:  

  a./ Képviselő-testületi tagok: 

Pintér Imre polgármester, Tóth Szabolcs alpolgármester, Gróf János, 
Lakatos Károlyné, Nagy László, Weiszné Sós Éva képviselők 

b./ Tanácskozási joggal résztvevő: 
  

Dr. Reichert László aljegyző, mint a jegyzőkönyv tartalmáért felelős  
 Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető 

b./ Lakosság köréből: 16 fő 
 
 

I. Napirend előtt:  

Pintér Imre polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselő-
testületből 6 fő 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./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi tevékenységéről 
  Előadó: Pintér Imre polgármester 
 
2./  Beszámoló a település környezetvédelme érdekében tett általános és speciális 

intézkedésekről, Lovászpatona község környezeti állapotáról 
 Előadó: Pintér Imre polgármester 
 
3./ 2017. évi Ellenőrzési terv elfogadása 
 Előadó: Pintér Imre polgármester 
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II. Napirend tárgyalása:  
 
1./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi tevékenységéről 
 Előadó: Pintér Imre polgármester 

  
Pintér Imre polgármester tájékoztatja a lakosságot, hogy az önkormányzat 2016. évi 
legnagyobb beruházása az óvoda felújítása, bővítése, ami 96.300 e Ft-ba kerül. Ebből 3.790 e 
Ft-ot tartalékba helyez az önkormányzat az esetleges meghibásodások, karbantartások 
finanszírozására. A beruházás ez évben befejeződik, és jövő év elején birtokba is vehetik az 
óvodások. 
A 2016. évben két Startmunka mintaprogramban vett részt az önkormányzat. Az egyik a 
járdaépítést célozta meg, melynek keretében a Kossuth utca és a Vörösmarty utca járdáit 
építették újjá, melyet a Kormány 5.691 e Ft bérköltséggel és 3.482 e Ft tárgyi eszköz 
beszerzéssel támogatott. Ez évben a gyógyszertárig építették újjá a járdát, a következő évben 
folytatódik a fogorvosi rendelőig. A mezőgazdasági programban 30 fő vett részt, melyhez a 
Kormány 20.355 e Ft bértámogatással és 13 millió Ft tárgyi eszköz beszerzésre fordítható 
összeggel járult hozzá. 
A Startmunka program idei eredményei:  fagyasztóláda vásárlás (106 e Ft), befőző automata 
84 e Ft, darálógép 40 e Ft, aprító gép 13 e Ft, légkondicionáló berendezés 
(gombatermesztéshez) 248 e Ft, LED lámpa és akkumulátortöltő (csóti kmb csoport 
támogatására) 110 e Ft, hagymaültető gép 457 e Ft, hűtőkonténer ( 6 x 3  x 2,5 m) 4.500 e Ft, 
palántanevelő anyagai 538 e Ft, kertészeti központ épülete 9.442 e Ft. 
Ismertette a szociális ellátásokra fordított kiadásokat.  
Az Ady utcában az önkormányzat tulajdonában van négy telek, ehhez vásároltak még egyet 
ebben évben, így együtt lehet művelni. A konyhára 1 fagyasztóládát vásároltak. A 
közvilágítás korszerűsítése megtörtént (259 lámpa cseréje, 21 új lámpa), a  24.130.000,- Ft-ot 
a kivitelező finanszírozta, melyet a keletkező megtakarításból fizet vissza az önkormányzat 
150 hónap alatt, valamint a Zrínyi utcában egy új lámpaoszlop lett elhelyezve, ennek költsége 
53 e Ft volt. 
 
A temetőben az urnafal építése elkezdődött, december 20-ára a fedőkövet is ráhelyezik. A 
befejezése a következő év elejére várható. A tűzoltószertár felújítására pályázott az 
önkormányzat, a pályázat elbírálás alatt áll. 
A következő évben 3 startmunka mintaprogramra pályázik az önkormányzat: a 
mezőgazdaságira, a járdaépítésre és a helyi sajátosságokra épülő programra, ami magába 
foglalja a startház tovább építését, valamint tárgyi eszközök beszerzését. A startházban fogják 
a zöldséget, gyümölcsöt tárolni és feldolgozni.  
 
Varga Béla lakosság részéről kérdezi, hogy mekkora a hűtőkonténer. Elmondja, hogy más 
településeken az erdőbirtokossági társulás tulajdonosai részesülnek a kitermelt fából. Kérdezi, 
hogy ez Lovászpatonán miért nem így van. Elmondja továbbá, hogy már többször tapasztalta, 
hogy olyan szemetet égetnek, ami véleménye szerint károsítja a környezetet, hol lehet 
bejelentést tenni, ha ilyet tapasztal. Érdeklődik továbbá, hogy a csatornázás megvalósítása 
mikorra várható. 
 
Pintér Imre polgármester a hűtőkonténer 6 x 3 x 2,5 m-es, amibe több tonna zöldséget és 
gyümölcsöt lehet frissen tartani és tárolni. Az erdőbirtokossági társulás 4 éve felszámolás alatt 
áll, a társulás önálló gazdálkodó egység, az önkormányzatnak nincs köze hozzá. Nincs is 
rálátása, hogy miért nem részesülnek a tulajdonosok a fakitermelésből és arról sem, hogy a 
felszámolás milyen stádiumban van. Erről az erdőbirtokossági társulásnál kellene érdeklődni.  
A szennyvízcsatornázással kapcsolatban elmondja, hogy a társulás 2002-ben alakult, 7 
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települést társulásával, Lovászpatona gesztorságával. A pályázatot benyújtották, amit azzal 
utasítottak el, hogy EU pályázatok kiírása várható. 2009-ben néhány település kilépett a 
társulásból, ezért nem tudták benyújtani a pályázatot. Az elmúlt időszakban kiírt pályázatok 
nem adtak lehetőséget arra, hogy Lovászpatona ismételten benyújtsa a pályázatot, mivel 150 
ingatlan bekötését tette volna lehetővé. 
 
dr. Reichert László aljegyző elmondja, hogy az önkormányzat helyi rendeletben szabályozta a 
növényi hulladékok és az avar szabadtéri égetetését, mely kimondja, hogy vasár- és 
ünnepnapok kivételével 8-20 óráig lehet ilyen tevékenységet végezni. Egyéb anyagok nyílt 
téri égetése tilos, ilyen esetekben az önkormányzati hivatalt, a rendőrséget és a polgárőrséget 
is lehet értesíteni.   
 
Cziráki Zsolt lakosság részéről mikorra várható a Madách utca portalanítása. 
 
Pintér Imre polgármester várják, hogy pályázatot írjanak ki az utak portalanítására.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – számozott határozat hozatala nélkül - a beszámolót 
elfogadta.   
 
 
  
2./  Beszámoló a település környezetvédelme érdekében tett általános és speciális 

intézkedésekről, Lovászpatona község környezeti állapotáról 
 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-testületének 
65/2016. (XII. 14.) határozata a település környezeti állapotáról 
szóló beszámolóról 

 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
település környezetvédelme érdekében tett általános és speciális 
intézkedésekről, Lovászpatona környezeti állapotáról szóló beszámolót 
elfogadja. 

 
Felelős: Pintér Imre polgármester 
Határidő: Folyamatos 

 
 
3./ 2017. évi Ellenőrzési terv elfogadása 
 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:  
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Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
66/2016. (XII. 14.) határozata a 2017. évi Belső Ellenőrzési Tervről 

 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. 
évi Belső Ellenőrzési Tervét a határozat mellékletében foglaltak szerint 
hagyja jóvá: 
 
Felelős: dr. Reichert László aljegyző és a Tömpe és Társa 
Könyvvizsgáló Bt. 
Határidő: az ütemezés szerinti hónapban 

 
 
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a közmeghallgatást 18,50 
órakor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 
Pintér Imre Horváth Mária  

polgármester jegyző 
 
 
 
 
 

dr. Reichert László 
aljegyző 

                  mint a jkv. tartalmáért felelős  
 
 


