Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám: 85/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. január 19-én 18,00
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 képviselőtestület 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 az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1./ A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Lovászpatona és Lovászpatona Község
Önkormányzata együttműködési megállapodásának felülvizsgálata
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
2./ Általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
3./ A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Tóth Szabolcs alpolgármester
4/ Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
5./ Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
6./ Külterületi helyi közutak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
pályázat benyújtása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
7./ Gazdasági Program kiegészítése
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
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II. Napirend tárgyalása:
1./ A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Lovászpatona és Lovászpatona Község
Önkormányzata együttműködési megállapodásának felülvizsgálata
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2017. (I. 19.) határozata a cigány nemzetiségi önkormányzattal
kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Lovászpatona

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1)-(3)
bekezdése előírásai szerint az Önkormányzat és a Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat Lovászpatona között megkötött együttműködési
megállapodást felülvizsgálta, melyet változatlan feltétételekkel továbbra
is hatályban kíván tartani.
Határidő: azonnal
Felelős: Pintér Imre polgármester

2./ Általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester

Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2017. (I. 19.) határozata az általános iskolai körzethatárok
véleményezéséről
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalának a kötelező
felvételt biztosító általános iskolák 2017/2018. tanévre vonatkozó
felvételi körzet tervezetével - miszerint a lovászpatonai általános
iskolába járó gyermekek vonatkozásában a kötelező felvételt biztosító
általános iskola a Lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskola egyetért.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala vezetőjének küldje meg.
Felelős: Pintér Imre, polgármester
Határidő: 2017. január 31.
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3./ A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
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 6 „igen” szavazattal, az érintett
tartózkodása mellett a következő határozatot hozta:

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (I. 19.) határozata szavazásból való kizárásról
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pintér
Imre polgármester személyes érintettségére vonatkozó bejelentését
tudomásul veszi, a polgármesteri illetményről és költségtérítésről szóló
szavazásból a polgármestert nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Szabolcs alpolgármester

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, Pintér Imre, mint érintett tartózkodásával a következő
határozatokat hozta:

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017.(I. 19.) határozata a polgármester illetményéről
Lovászpatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megállapítja, hogy Pintér Imre polgármester havi illetménye 2017.
január 1. napjától - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdésében foglaltak alapján –
398.900,- Ft.
Felelős: dr. Reichert László aljegyző
Határidő: azonnal

3

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017.(I. 19.) határozata a polgármester költségtérítéséről
Lovászpatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megállapítja, hogy Pintér Imre polgármester havi költségtérítése 2017.
január 1. napjától - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdésében foglaltak alapján – 59.800,Ft.
Felelős: dr. Reichert László aljegyző
Határidő: azonnal

4/ Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester

Tóth Szabolcs alpolgármester: 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 6 „igen” szavazattal, az érintett
tartózkodása mellett a következő határozatot hozta:

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2017. (I. 19.) határozata szavazásból való kizárásról
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth
Szabolcs alpolgármester személyes érintettségére vonatkozó
bejelentését tudomásul veszi, az alpolgármesteri tiszteletdíjról és
költségtérítésről szóló szavazásból az alpolgármestert nem zárja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Pintér Imre polgármester

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, Tóth Szabolcs, mint érintett tartózkodásával a
következő határozatokat hozta:

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017.(I. 19.) határozata az alpolgármester tiszteletdíjáról
Lovászpatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megállapítja, hogy Tóth Szabolcs alpolgármester havi tiszteletdíja 2017.
január 1. napjától - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
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CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – 23.200,Ft.
Felelős: dr. Reichert László aljegyző
Határidő: azonnal

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017.(I. 19.) határozata az alpolgármester költségtérítéséről
Lovászpatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megállapítja, hogy Tóth Szabolcs alpolgármester havi költségtérítése
2017. január 1. napjától - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – 3.500,Ft.
Felelős: dr. Reichert László aljegyző
Határidő: azonnal

5./ Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester

Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2017.(I. 19.) határozata a polgármester szabadságolási
ütemtervéről
1.
Lovászpatona Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
megállapítja, hogy Pintér Imre, főállású polgármester a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)
225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2017. évben 39
munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint:
Alapszabadság: 25 nap
Pótszabadság: 14 nap
2016. évben fel nem használt szabadság: 15 nap
2. Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.
pontban megállapított 54 munkanap szabadság ütemezését az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
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hónap

naptári nap

igénybe venni
kívánt napok száma

Február

13-17.

5nap

Március

13-17.

4 nap

Április

4-7.

4 nap

Május

16-19.

4 nap

Június

20-28.

7 nap

Július

25-28., 31.

5 nap

Augusztus

1-18.

14 nap

október

5-6., 10-13.

6 nap

december

21-29.

5 nap

3.
Lovászpatona Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy
Lovászpatona Község Polgármestere részére a jelen határozat 1. pontja
szerint a 2017. évre vonatkozó szabadság értesítőt adja ki és a Kttv.
225/C. § (3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. (3) bekezdése alapján a
nyilvántartás naprakész vezetéséről gondoskodjon.
Felelős: 1.-2. pont esetében: Pintér Imre polgármester, a 3. pont
esetében Horváth Mária jegyző
Határidő: azonnal
6./ Külterületi helyi közutak karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
pályázat benyújtása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
10/2017. (I. 19.) határozata a VP 6-7.2.1.-7.4.1.2-16 pályázat
benyújtásáról
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért
azzal, hogy az önkormányzat konzorciumban Bakonyság Község
Önkormányzatával pályázatot nyújtson be „A vidéki térségek kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére –
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése” című VP 6-7.2.1.-7.4.1.2-16 kódszámú pályázatra.
A konzorcium vezetője: Lovászpatona Község Önkormányzata
A konzorciumi partner megnevezése: Bakonyság Község
Önkormányzata
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A fejlesztés megnevezése: Lovászpatona és Bakonyság községek
önkormányzati útjainak kezeléséhez munkagépek beszerzése
A fejlesztéssel érintett ingatlanok helyrajzi száma: Lovászpatona 3.
hrsz, Bakonyság 29. hrsz.
A pályázat legfőbb célkitűzése:
2. célterület: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
A képviselő-testület felhatalmazza Pintér Imre polgármestert a
pályázathoz szükséges dokumentumok, megállapodások és szerződések
aláírására, valamint a pályázat benyújtására. A képviselő-testület
eredményes pályázat esetében biztosítja a szükséges önrészt az adott év
költségvetésének terhére.
Felelős:
Pintér Imre polgármester
Határidő: azonnal

7./ Gazdasági Program kiegészítése
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
11/2017. (I. 19.) határozata a Gazdasági Program kiegészítéséről
Lovászpatona
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Lovászpatona Község Önkormányzatának a 2015-2019. évi időszakra
szóló 30/2015. (V. 28.) önkormányzati határozattal elfogadott
Gazdasági Programja II. fejezet, 5. pont Helyi utak, közutak című
alpontját a következőkkel egészíti ki:
„A kül- és belterületi utak karbantartásához és javításához szükséges
eszközök beszerzéséről gondoskodni kell.”
Felelős:
Pintér Imre polgármester
Határidő: azonnal
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 19,25 órakor
bezárta.
K.m.f.

Pintér Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző

dr. Reichert László
aljegyző
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