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Lovászpatona Község Önkormányzata  
Lovászpatona, Kossuth tér 2. 
 
Szám: 85-10/2017. 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. október 10-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, 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 5 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./ A települési támogatásokról és a szociális alapellátásokról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
2./ Ingatlan értékesítések ügyében döntés meghozatala 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
3./E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. földgáz értékesítési ajánlatának 
megvitatása  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 

4./ A Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szüreti jótékonysági báljának támogatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
5./ Szüreti felvonulás szervezése  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
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II. Napirend tárgyalása:  
 
1./ A települési támogatásokról és a szociális alapellátásokról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotta: 
 

Lovászpatona község képviselő testületének  
15/2017 (X. 20.) önkormányzati rendelete 

a települési támogatásokról és a szociális alapellátásokról 
szóló 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 (rendelet szövege mellékelve) 
 
2./ Ingatlan értékesítések ügyében döntés meghozatala 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
56/2017. (X. 10.) határozata a Lovászpatona, Kossuth u. 31. szám 
alatti ingatlan értékesítéséről 
 
1./ Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező  
Lovászpatona, Kossuth u. 31. szám alatti 780/A/1. hrsz-ú ingatlant 
értékesíti Széles Gábor, Lovászpatona, Kossuth u. 96. szám alatti lakos 
részére az ingatlanforgalmi értékbecslés alapján megállapított bruttó 
2.000.000,-Ft eladási áron. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan 
energetikai tanúsítványának elkészíttetésére és az adásvételi szerződés 
aláírására.    
 
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős: polgármester  
 
 
 
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
57/2017. (X. 10.) határozata a Lovászpatona, Petőfi u. 60. szám 
alatti ingatlan értékesítéséről 
 
1./ Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező  
Lovászpatona, Petőfi u. 60. szám alatti 550. hrsz-ú ingatlant értékesíti 
Busa Gyula és Busa Gyuláné, Lovászpatona, Kossuth u. 1. szám alatti 
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lakosok részére az ingatlanforgalmi értékbecslés alapján megállapított 
bruttó 800.000,-Ft eladási áron. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan 
energetikai tanúsítványának elkészíttetésére és az adásvételi szerződés 
aláírására.    
 
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős: polgármester  
 

 
3./E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. földgáz értékesítési ajánlatának 
megvitatása  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 

Pintér Imre polgármester: írásos előterjesztés nem készült. Személyesen keresték meg az E2 
Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. munkatársai földgáz értékesítési 
ajánlatukkal. Eszerint a jelenlegi 148,-Ft/m3 helyett 135,-Ft/m3 7,-Ft-ért vásárolhatna tülők 
földgázt az önkormányzat az intézményei számára. Amennyiben a szolgáltatási árak úgy 
alakulnak a jelenlegi kereskedőhöz vissza lehet térni.   

Lakatos Károly Sándorné képviselő: jelentős költség megtakarítást érnének el, ezért egyetért a 
szolgáltató váltással. 

Pintér Imre polgármester: további információkat és írásos ajánlatot fog kérni, s utána 
döntésre visszahozza az ügyet a testület elé.   

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület az elhangzottakkal- számozott határozat hozatala nélkül egyhangúlag 
egyetértett.  
 

4./ A Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szüreti jótékonysági báljának 
támogatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Pintér Imre polgármester: szintén nem készült írásos előterjesztés, a Vajda Márta Óvoda, 
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény képviselője kereste személyesen a október 21-i szüreti jótékonysági 
báljuk támogatása ügyében.  A rendezvény teljes bevételét a Sérült Gyermekek Egészséges 
Neveléséért Alapítvány kapja. Tudomása szerint számos pápai és Pápa környéki 
önkormányzat, szervezet és magán személy támogatja a rendezvényt, s ezáltal a sérült 
gyermekeket. javasolja 15 ezer forint támogatást nyújtását.  
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
58/2017. (X. 10.) határozata a Vajda Márta Óvoda, Általános 
Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI szüreti 
jótékonysági báljának támogatásáról 
 

1./ Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális 
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
(8500 Pápa, Jókai M. u. 37.) 

 által szervezett 2017. október 21-i szüreti jótékonysági bál rendezvényt  
15.000,-Ft-al támogatja. A rendezvény teljes bevétele a Sérült 
Gyermekek Egészséges Neveléséért Alapítvány részére kerül átadásra.   
 
2. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. október 20. 
Felelős: Pintér Imre polgármester  

 
 
5./ Szüreti felvonulás szervezése  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Pintér Imre polgármester:  október 14-én, szombaton lesz a szüreti felvonulás, melyre 60 ezer 
forintot terveztek a költségvetésben. Az útvonal engedélyt a rendőrségtől megkérték. A menet 
a kastélytól indul és a szokásos útvonalon bejárja szinte az egész falut. A alszegen a Tűzoltó 
szertár előtt lesz egy megálló és műsor, onnan felvonulnak a faluközpontba a  Kossuth térre, 
ahol minden szereplő előadja műsorát. Kéri a képviselőket, hogy az ülés után maradjanak még 
egy kicsit, hogy megbeszéljék ki, hogyan tud részt venni a rendezvény lebonyolításában. 
 
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 


