Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám: 85-4/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. április 20-án 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 Károly Sándorné, Weiszné Sós Éva képviselők
b./ Tanácskozási joggal résztvevők:
Dr. Reichert László aljegyző,
Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető
c./ Meghívottak:
Gőz Viktória családgondozó PÖFET Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat

I. Napirend előtt:
Pintér Imre polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselőtestület 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 az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1./ Az Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló átfogó értékelés megvitatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Meghívott: PÖFET Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
2./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása iránti pályázat benyújtása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
3./ Szociális szövetkezet létrehozása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
4./ Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjához nyújtható támogatás megvitatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
5./ Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezet és az alpolgármesteri
tiszteletdíj módosításának megvitatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
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II. Napirend tárgyalása:
1./ Az Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló átfogó értékelés megvitatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Meghívott: Gőz Viktória családgondozó, PÖFET Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
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
21/2017. (IV. 20.) határozata a gyermekvédelmi feladatok 2016. évi
ellátásáról
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi átfogó
értékeléséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása iránti pályázat
benyújtása
Előterjesztő: 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
22/2017. (IV. 20.) határozata az 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 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban:
költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. 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
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2. Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
pályázathoz szükséges 15 %, azaz 2.588.651,-Ft összegű önerőt a 2017.
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: 2017. május 2. (16:00 óra) az Ebr42 rendszerben történő
rögzítés, 2017. május 3. napja a támogatási kérelem postára adása

3./ Szociális szövetkezet létrehozása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: Az előzetes egyeztetések alapján a szociális szövetkezetnek 9
alapító tagja lesz. A képviselő-testületből az alpolgármester úr az önkormányzat
képviseletében, Weiszné Sós Éva, Kiss Ferenc, Nagy László képviselők és jómaga. Négy fő
pedig önkormányzati alkalmazott, akik eddig is részt vettek startmunka kertészet feladataiban:
Csehi Sándor és Takács Barbara, valamint közfoglalkoztatotti státuszban Zámbó Miklós és
Keinaufné Takács Krisztina. Az alakuló ülésre május 15-éig sor fog kerülni.
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
23/2017. (IV. 20.) határozata a Lovászpatonai Feldolgozó és
Kereskedelmi Szociális Szövetkezet létrehozásáról
1. Lovászpatona Község Képviselő-testülete elfogadta a Szociális
Szövetkezet létrehozásáról szóló előterjesztést és a csatolt
alapszabályát. Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselőtestületének döntése szerint a megalakuló szociális szövetkezetben
Lovászpatona Község Önkormányzata alapítóként kíván részt venni.
2. Lovászpatona Község Képviselő-testülete felhatalmazza az
Alpolgármestert, hogy a szociális szövetkezet alapításakor az
Önkormányzatot képviselje.
3. A Lovászpatona Község Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
alapításra kerülő szociális szövetkezet székhelyéül a Lovászpatona,
Kossuth tér 2. alatti ingatlan, telephelyéül a 8553 Lovászpatona,
Táncsics utca 42., 220 hrsz kerüljön bejegyzésre. Felhatalmazza a
Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.
4. Lovászpatona Község Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert a szociális szövetkezet alapszabályának, illetőleg a
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szociális szövetkezettel kapcsolatos nagy értékű eszközöket, valamint a
telephely használatához szükséges ingatlanokat érintő haszonkölcsön
szerződés aláírására.
5. A Lovászpatona Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
szociális szövetkezet indításához szükséges kiadások (vagyoni
hozzájárulás) finanszírozására a keretösszeget az önkormányzat 2017.
évi költségvetésében biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Pintér Imre polgármester
azonnal

4./ Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjához nyújtható támogatás megvitatása
Előterjesztő: 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
24/2017. (IV. 20.) határozata a házi segítségnyújtás intézményi
térítési díjához nyújtható támogatásról
A Képviselő-testület a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó
Társulás Társulási Tanácsa 2017. április 6-i ülésén elfogadott, 2017.
július 1-től érvényes, 400 Ft/óra összegű házi segítségnyújtás
intézményi térítési díjához önkormányzati támogatást, az ellátottak
részére díjkedvezményt, nem kíván nyújtani.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási
Tanácsa elnökét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Pintér Imre polgármester

5./ Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
alpolgármesteri tiszteletdíj módosításának megvitatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester

rendelet-tervezet

és

az

A képviselők tiszteletdíjáról szóló előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúan – a következő rendeletet alkotta:

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
(a rendelet szövege mellékelve)
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Tóth Szabolcs alpolgármester: saját tiszteletdíjával kapcsolatban 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 5 „igen” szavazattal, az érintett
tartózkodása mellett a következő határozatot hozta:

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2017. (IV. 20.) 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 5 igen szavazattal, Tóth Szabolcs, mint érintett tartózkodásával a
következő határozatokat hozta:

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2017. (IV. 20.) határozata az alpolgármester tiszteletdíjáról
Lovászpatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megállapítja, hogy Tóth Szabolcs alpolgármester havi tiszteletdíja 2017.
május 1. napjától - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – 38.500,Ft.
Felelős: dr. Reichert László aljegyző
Határidő: azonnal
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2017. (IV. 20.) határozata az alpolgármester költségtérítéséről
Lovászpatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megállapítja, hogy Tóth Szabolcs alpolgármester havi költségtérítése
2017. május 1. napjától - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – 5.775,Ft.
Felelős: dr. Reichert László aljegyző
Határidő: azonnal
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Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 18,50 órakor
bezárta.
K.m.f.

Pintér Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző

dr. Reichert László
aljegyző
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