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Lovászpatona Község Önkormányzata  
Lovászpatona, Kossuth tér 2. 
 
Szám: 85-5/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. május 25-én 18,00 

órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről 

Az ülés helye: Községháza Lovászpatona 

Jelen vannak:   a./ Képviselő-testületi tagok: 
Pintér Imre polgármester, Gróf János, Kiss Ferenc, Lakatos Károly 
Sándorné,  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 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 költségvetéséről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
2./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 
megvitatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
3./ Lovászpatona Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete 
elkészítését indító döntésének meghozatala, a  partneri egyeztetés szabályairól szóló rendelet 
elfogadása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
4./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
5./ Pápai Rendőrkapitányság 2016. évi közbiztonsági beszámolójának megvitatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
6./ Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer 2016. évi beszámolójának megvitatása. 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
7./ Szociális étkeztetés biztosítására érkezett ajánlat megvitatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
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8./ Közétkeztetés fejlesztés pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
9./ Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának 
és az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások díjának megállapítása  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
10./ Gyurom János fotókönyvének támogatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
 
II. Napirend tárgyalása:  
 
1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotta:  
 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  4/2016. (III. 1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

(a rendelet szövege mellékelve) 
 
2./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 
megvitatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotta:  
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
8/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 
(a rendelet szövege mellékelve) 

 
3./ Lovászpatona Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete 
elkészítését indító döntésének meghozatala, a  partneri egyeztetés szabályairól szóló 
rendelet elfogadása 
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 és rendeletet alkotta:  
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Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
33/2017. (V. 25.) határozata Településképi Arculati Kézikönyv, a 
településképi önkormányzati rendelet-tervezet elkészítésére, 
valamint a kötelező települési főépítészi feladat ellátására 
vonatkozó megbízásról 
 
Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza:  
 

 A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Lovászpatona Község  
Önkormányzata a Lovászpatona község közigazgatási területére 
vonatkozó Településképi Arculati Kézikönyv és településképi 
önkormányzati rendelet-tervezet elkészítésével, valamint a kötelező 
települési főépítészi feladat ellátásával a Planteus Kft-t (8273 
Monoszló, Fő u. 23.)  bízza meg bruttó 1.000.000,-Ft vállalkozói díjért. 

Felhatalmazzák a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.  
 
Felelős: Polgármester  
Határidő: döntést követően azonnal, illetve 2017. szeptember 30. 

 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete  

a partneri egyeztetés szabályairól 

(a rendelet szövege mellékelve) 
 
4./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól 
szóló önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotta:  
 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
10/20107.(V. 26.) önkormányzati rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól 
szóló 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(a rendelet szövege mellékelve) 
 
 
5./ Pápai Rendőrkapitányság 2016. évi közbiztonsági beszámolójának 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:  



4 
 

 
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2017. (V. 25.) határozata 2016. évi közbiztonsági beszámolóról. 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápai 
Rendőrkapitányság Csóti Körzeti Megbízotti Csoport 2016. évi 
beszámolóját Lovászpatona község közbiztonsági helyzetéről és a 
közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről az előterjesztés szerint 
elfogadta. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
6./ Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer 2016. évi beszámolójának 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-testületének  
35/2017. (V. 25.) határozata a KSZR szolgáltatásokról készített 
tájékoztatóról 

 
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Eötvös 
Károly Megyei Könyvtár által a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár 
együttműködésével végzett Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben 
nyújtott könyvtárellátási szolgáltatás 2016. évi ellátásáról szóló 
szakmai tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta. 

 
  Felkéri a polgármestert,  hogy a határozatról a szolgáltatót tájékoztassa. 
 
  Felelős: Pintér Imre polgármester 
  Határidő: 2017. június 15. 

 
 
7./ Szociális étkeztetés biztosítására érkezett ajánlat megvitatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Pintér Imre polgármester: Az előterjesztés sorrendjében szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatokat.  
 
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  
36/2017. (V. 25.) határozata szociális étkeztetést biztosító 
vállalkozóval való szerződéskötésről 
 
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális 
étkeztetés biztosítására benyújtott ajánlatot megvitatta és a következő 
határozatot hozta:  
 
1) Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. 
június 1-jei hatállyal közétkeztetési vállalkozói szerződést köt a 
vanyolai önkormányzati konyhát üzemeltető Kék Delikát Kft.  (8553 
Lovászpatona, Kossuth u. 156.) vállalkozóval a szociális étkeztetés 
biztosítására. 
 
2) A vállalkozó 2017. június elsejétől a szociális étkeztetésért 650,-Ft 
bruttó szolgáltatási díjakat jogosult számlázni az önkormányzat részére. 
A szerződés szövege a határozat mellékleték képezi. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. június 1. 

 
 
8./ Közétkeztetés fejlesztés 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 Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2017. (V. 25.) határozata a közétkeztetés fejlesztésére kiírt 
pályázat (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) beadásáról és önkormányzati saját 
erő biztosításáról 

 
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, 
hogy pályázatot nyújt be „A vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére” tárgyú, 
„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, 
közétkeztetés fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú 
pályázati kiírásra, a pályázati felhívás 2. célterületének keretében, az 
önkormányzat tulajdonában álló közétkeztetési konyha  belső 
felújítására 
 
A fejlesztés megnevezése: „Önkormányzati Konyha épület felújítása 

Lovászpatonán” 
A fejlesztés címe:   8553 Lovászpatona, Kossuth u. 48., hrsz: 

146. 
 
A beruházás teljes költsége:  26.784.503,- Ft. 
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Igényelt támogatás összege: 20.000.000,- Ft. 
Asaját forrás összege:  6.784.503,- Ft 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
szükséges saját forrást az Önkormányzat 2017 évi költségvetésében a 
felhalmozási előirányzatok között biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges adatlapokat, nyilatkozatokat Lovászpatona 
Község Önkormányzata nevében aláírja. 

 
 
Felelős:  Pintér Imre polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 

Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
38/2017. (V. 25.) határozata a közétkeztetés fejlesztésére kiírt 
pályázat (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) dokumentációjának elkészíttetéséről 

 
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, 
hogy „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztésére” tárgyú, „Helyi termékértékesítést 
szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” 
című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázati kiírásra, a pályázati 
felhívás 2. célterületének keretében, az önkormányzat tulajdonában álló 
közétkeztetési konyha  belső felújítására beadni kívánt pályázat 
dokumentációjának elkészítésével, az Econoserve Pályázati és Üzleti 
Tanácsadó Kft-t (10122 Budapest, Városmajor u. 10.) bízza meg.  
 
A dokumentáció elkészítésének díja 100.000,-Ft + ÁFA 

 Eredményességi jutalék az elnyert támogatás 5 %-a. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási 
szerződést Lovászpatona Község Önkormányzata nevében aláírja. 

 
 
Felelős:  Pintér Imre polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
9./ Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti 
díjának és az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások díjának megállapítása  
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:  
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Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
39/2017. (V. 25.) határozata a bérleti és szolgáltatási díjak 
megállapításáról  

 
Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. június 
1. napjától az önkormányzat tulajdonát nem lakás célú ingatlanok 
képező ingatlanok bérleti díjait az önkormányzat által végzett 
szolgáltatás igénybevétele esetén fizetendő szolgáltatási díjakat az 
alábbiak szerint határozza meg:  

                                     - kultúrház terembér:                           15.000,- Ft/alkalom 
                                       - traktorral végzett szállítás:                   5.000,- Ft/óra 
                                     - hirdetés:                                                     300,- Ft/alkalom 

- fűnyírás:                                               2.800,- Ft/óra 
- kedvezményes fűnyírás (az egyedülélő  
  lovászpatonai lakosok részére)           1.500,- Ft/óra 
- fénymásolás                    20,- Ft/oldal 

 
Felelős: polgármester  
Határidő: 2017. június 1-től folyamatos 

 
 
10./ Gyurom János fotókönyvének támogatása 
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  
40/2017. (V. 25.) határozata Gyurom János fotókönyvének 
támogatásáról   

 
Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy Gyurom János pápai fotóművész pápai kistérség 
településeit - köztük Lovászpatonát is bemutató - fotókönyvének 
kiadásához 50.000,-Ft, azaz ötvenezer forint támogatást biztosít.  
 
Felhatalmazzák a polgármestert a polgármestert a támogatás 
kifizetésére. 
  
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 18,50 órakor 
bezárta. 
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K.m.f. 

 

 
Pintér Imre Horváth Mária  

polgármester jegyző 
 
 
 
 

dr. Reichert László 
aljegyző 


