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Lovászpatona Község Önkormányzata  
Lovászpatona, Kossuth tér 2. 
 
Szám: 85-6/2017. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. június 15-én 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, Kiss Ferenc, 
Lakatos Károly Sándorné 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 4 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 – számozott határozat hozatala nélkül - egyhangúlag 
az alábbiak szerint fogadta el: 

Napirend:  
1./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által jóváhagyott intézményi 
térítési díj önkormányzati rendeletben történő megállapításának véleményezése 
 
2./ A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló 
önkormányzati rendelet módosítása, a vanyolai gyermekétkeztetési díj változása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
3./ Közétkeztetés fejlesztés pályázat benyújtásának  módosítása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
4./ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás iránti pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
5./ Díszpolgári címről szóló rendelet módosítása és díszpolgári címre ajánlás megvitatása  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester és Lakatos Károly Sándorné kulturális és 
sportbizottság elnöke 
 
6./ Veszprém Megyei Levéltár támogatási kérelme a lovászpatonai kastéllyal és 
magnemesítővel foglalkozó kiadvány megjelentetéséhez 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
7./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
8./ Konyhafelújítás előkészítési és tervezési költségeire pénzügyi keret biztosítása   
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
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II. Napirend tárgyalása:  
 
1./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által jóváhagyott intézményi 
térítési díj önkormányzati rendeletben történő megállapításának véleményezése 
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
41/2017. (VI. 15.) határozata az intézményi térítési díj 
önkormányzati rendeletben történő megállapításának 
véleményezéséről 
 
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 
Tanácsa 7/2017. (V. 31.) határozatával jóváhagyott intézményi térítési 
díj önkormányzati rendeletben történő megállapításával egyetért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

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

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2017.(VI. 28.) önkormányzati rendelete 

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

(a rendelet szövege mellékelve) 
 
 
3./ Közétkeztetés fejlesztés pályázat benyújtásának  módosítása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
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Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
42/2017. (VI. 15.) 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:    32.725.904,- Ft. 
Igényelt támogatás összege:    20.000.000,- Ft. 
Az Önkormányzat által vállalt saját forrás összege: 12.725.904,- Ft 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
szükséges saját forrást az Önkormányzat 2017 évi költségvetésében a 
felhalmozási előirányzatok között biztosítja. 
A Képviselő-testület a beruházási költség módosítása miatt, a 
pályázatról korábban hozott 37/2017. (V. 25.) számú határozatát 
visszavonja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges adatlapokat, nyilatkozatokat Lovászpatona 
Község Önkormányzata nevében aláírja. 

 
Felelős:     Pintér Imre polgármester 
Határidő: azonnal 

 
                                                
4./ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás iránti pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
43/2017. (VI. 15.) határozata közművelődési intézmény, közösségi 
színtér fenntartásáról  
 
Lovászpatona község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény 3. melléklet II. 4. a) pontja alapján pályázatot nyújt be 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.  
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Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. 
(XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. melléklete alapján ellátja a 
közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetését.  
 
Az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény és 
közösségi színtér a Lovászpatona, Kossuth u. 4-6. szám alatti, 252. 
helyrajzi számú Művelődési Ház ingatlan. 
  
Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására.  
 
Felelős: Pintér Imre polgármester  
Határidő: 2017. június 23. 

 
                                                
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
44/2017. (VI. 15.) határozata közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás iránti pályázat benyújtásáról  
 
Lovászpatona község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. a) pontja szerinti 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.  
 
A fejlesztés célja: a Lovászpatona, Kossuth u. 4-6. – 252. hrsz. – alatt 
lévő Művelődési Ház közösségi színtér épületének felújítása. 
  
Felújítás költsége: 9.115.292,-Ft  
Igényelt vissza nem térítendő támogatás: 7.930.292,-Ft  
Saját forrás: 1.185.000-Ft  
 
A saját forrást – 1.185.000.- Ft-ot - az önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséből biztosítja.  
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására.  
 
Felelős: Pintér Imre polgármester  
Határidő: 2017. június 23., az ÖNEGM  rendszerben történő rögzítés, 
2017. június 26. napja a támogatási kérelem postára adása  

 
 
 
5./ Díszpolgári címre ajánlás megvitatása  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester és Lakatos Károly Sándorné kulturális és 
sportbizottság elnöke 
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
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Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
45/2017. (VI. 15.) határozata díszpolgári cím adományozásáról 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
díszpolgári cím adományozásáról szóló 10/2007. (VI. 1.) Kt.  
rendeletének 4. § (2) bekezdése szerint  Dr. Bálint László nyugalmazott 
szülész-nőgyógyásznak, Lovászpatona szülöttjének, kiemelkedő 
szakmai munkájára, az anyák és nők gyógyításában elért eredményeire, 
a szülőfalujához való példamutató kötődésére tekintettel Lovászpatona 
Község Díszpolgára kitüntető címet adományoz. 
 
Felhatalmazzák a polgármestert a díszpolgári cím ünnepélyes  
átadásával kapcsolatos teendők elvégzésére.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos  

 
 
6./ Veszprém Megyei Levéltár támogatási kérelme a lovászpatonai kastéllyal és 
magnemesítővel foglalkozó kiadvány megjelentetéséhez 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
46/2017. (VI. 15.) határozata Veszprém Megyei Levéltár 
támogatásáról 

 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elhatározza, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei 
Levéltára részére, az általa szervezett „Az Esterházy Család cseszneki 
ága történetének legújabb kutatási eredményei„ című, Veszprémben és 
Rédén 2017. június 23-24-én megrendezésre kerülő konferencia 
megvalósításához 40.000,-Ft támogatást nyújt.  
 
Felhatalmazzák a polgármestert, hogy a támogatás kifizetéséről 
gondoskodjék.    

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. június 23.  

 
 
7./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
47/2017. (VI. 15.) határozata a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálatáról 

 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
139/2013. (VI.27.) számú határozatával elfogadott Helyi 
esélyegyenlőségi programját - az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben 
foglalt kétévenkénti áttekintési kötelezettségének eleget téve – 
felülvizsgálta és azt változatlan formában a melléklet szerint elfogadja. 

 
Felelős: Pintér Imre polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
8./ Konyhafelújítás előkészítési és tervezési költségeire pénzügyi keret biztosítása   
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
48/2017. (VI. 15.) határozata a konyhafelújítás előkészítésének 
költségeihez pénzügyi keret biztosításáról 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-
7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott pályázati 
projekt megvalósítása érdekében az Önkormányzati Konyha 
felújításának előkészítéséhez szükséges tervdokumentációk és 
költségvetési tervezetek elkészíttetését határozza el az alábbi nettó 
költségeken:    
 
építészeti dokumentációk:  175.000,-Ft 
gépészeti dokumentációk:   300.000,-Ft       
rehabilitációs dokumentációk:    60.000,-Ft   
 
A költségek fedezetét az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 
biztosítja.  

 
Felelős: Pintér Imre polgármester 
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 Horváth Mária  

polgármester jegyző 
 
 
 
 

dr. Reichert László 
aljegyző 


