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Lovászpatona Község Önkormányzata  
Lovászpatona, Kossuth tér 2. 
 
Szám:  L/96/2018. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. január 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 Károlyné, 
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 öt 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 Lovászpatonai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és Lovászpatona Község 
Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 

2./ Általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezése  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
3./ Megyei Jogú Városok Szövetség elnökének, a betelepítést elutasító településekhez való 
csatlakozás tárgyú kezdeményezésének megtárgyalása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
4./ Pályázat benyújtása a  Földművelésügyi Minisztérium ZP-1-2017 jelű „A zártkerti 
besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét biztosító 
fejlesztések támogatása” című pályázati felhívása alapján 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
5./ Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának támogatása iránti LEADER 
pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
6./ A polgármester szabadságolási ütemtervének megállapítása 
Előterjesztő: dr. Reichert László aljegyző 
 
7./ Bánki Donát Általános Iskola felújításához támogatás biztosításának megvitatása  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
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8./ Nyári Nóra Luca tanuló Arany János Tehetséggondozó programba jelentkezésének 
támogatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
II. Napirend tárgyalása:  
 
1./ A Lovászpatonai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Lovászpatona és Lovászpatona 
Község Önkormányzata közötti  Együttműködési Megállapodásának felülvizsgálata 
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-testülete  
 1/2018. (I. 25.) 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 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 2/2018. (I. 25.) határozata az általános iskolai körzethatárok 

véleményezéséről 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalának a kötelező 
felvételt biztosító általános iskolák 2018/2019. 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: 2018. február 15. 
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3./ Megyei Jogú Városok Szövetség elnökének, a betelepítést elutasító településekhez 
való csatlakozás tárgyú kezdeményezésének megtárgyalása 
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 
3/2018. (I. 25.) határozata a Soros tervről 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – 
képviselve a Lovászpatona községben élők érdekeit – kinyilvánítja, 
hogy nem kíván Lovászpatonán sem bevándorlás-szervező irodát, sem 
migránstábort, egyúttal szorgalmazza, hogy a magyar önkormányzatok 
utasítsák el a Soros György által tervezetteket és a kötelező, felső korlát 
nélküli betelepítési kvóta végrehajtását.  
 
Felelős: Pintér Imre polgármester  
Határidő: azonnal  

 
 
 
4./ Pályázat benyújtása a  Földművelésügyi Minisztérium ZP-1-2017 jelű „A zártkerti 
besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét 
biztosító fejlesztések támogatása” című pályázati felhívása alapján 
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 
 4/2018. (I. 25.) határozata a Zártkerti Pályázat Programra 
támogatási kérelem benyújtásáról 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Pályázat benyújtása a  Földművelésügyi Minisztérium 
ZP-1-2017 jelű, a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági 
hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések 
támogatása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület jóváhagyja, hogy Lovászpatona Község 
Önkormányzat a Zártkerti Pályázat Programra támogatási kérelmet 
nyújtson be a Lovászpatona szőlőhegyi zártkertekhez vezető 087/2 
hrsz., 062/17 hrsz., 07 hrsz., az 1238 hrsz. és a 035 hrsz. alatti utak, az 
utak vízelvezetését biztosító nyílt vízelvezető árkok egy részének 
felújítására, valamint az 1251/1-2, 1252 hrsz-ú zártkertekben 
gyümölcsös létesítésére bruttó 9.900.015,-Ft támogatás elnyerése 
érdekében.  
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2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a zártkerti 
ingatlanok megvásárlás érdekében a tulajdonosokkal a pályázat 
sikeréhez kötött  megállapodást kössön. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
kérelem benyújtására, az ahhoz szükséges nyilatkozatok megtételére, 
megállapodások és dokumentumok aláírására.  
 
Határidő: 2018. január 31.  
Felelős: Pintér Imre polgármester  

 
5./ Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának támogatása iránti LEADER 
pályázat benyújtása 
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 
5/2018. (I. 25.) határozata mezőgazdasági termék előállításának és 
feldolgozásának támogatása iránti LEADER pályázat 
benyújtásáról 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Mezőgazdasági termék előállításának és 
feldolgozásának támogatása iránti LEADER pályázat benyújtása” 
tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1. A képviselő-testület jóváhagyja, hogy Lovászpatona Község 
Önkormányzata a VP6-19.2.1.-77-2-17 jelű, Mezőgazdasági termék 
előállításának és feldolgozásának támogatása című felhívásra 
támogatási kérelmet  nyújtson be a Somló-Marcalmente-Bakonyalja 
LEADER Akciócsoporthoz. 
 
2.  A fejlesztés megnevezése: „Zöldségszeletelő gép beszerzése”  
A fejlesztés teljes költsége:  3.761.105,- Ft. 
Igényelt támogatás összege: 2.256.663,- Ft. 
A saját forrás összege: 1.504.442,- Ft 
 
3. Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
szükséges saját forrást az Önkormányzat 2018 évi költségvetésében a 
felhalmozási előirányzatok között biztosítja. 
 
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
kérelem benyújtására, az ahhoz szükséges nyilatkozatok megtételére, 
dokumentumok aláírására.  
 
Határidő: 2018. február 12.  
Felelős: Pintér Imre polgármester  
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6./ Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása  
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  
6/2018. (I. 25.) 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 2018. évben 39 
munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint:  
Alapszabadság: 25  nap  
Pótszabadság: 14 nap  
2017. évben fel nem használt szabadság: 11 nap 
 
2. Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. 
pontban megállapított 50 munkanap szabadság ütemezését az alábbiak 
szerint hagyja jóvá:  
 
 

 
3. Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét, 
hogy Lovászpatona Község Polgármestere részére a jelen határozat 1. 
pontja szerint a 2018. 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.  

hónap naptári nap igénybe venni 
kívánt napok száma 

Január 2,10,11,17. 4 nap 

Február 5-9. 5 nap 

Március 20-23. 4 nap 

Április 3-6. 4 nap 

Május 7-10. 4 nap 

Június 12-20. 7 nap 

Július 9-13. 5 nap 

Augusztus 22-29. 6 nap 

Szeptember 3-5. 3 nap 

október 29-31. 3 nap 

december 19-21., 27-28. 5 nap 
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Felelős: 1.-2. pont esetében: Pintér Imre polgármester, a 3. pont 
esetében dr. Reichert László aljegyző  
Határidő: azonnal 

 
 
7./ Bánki Donát Általános Iskola felújításához támogatás biztosításának megvitatása  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett. 
  
Pintér Imre polgármester: a Pápai Tankerületi Központ sikeres EFOP-4.1.3-17-2017-00125 
pályázata eredményeképpen jelnetős fejlesztés fog megvalósulni az iskolában 54 millió 
forintos támogatással. Sajnos az iskola  épületének állaga ennél jelentősen nagyobb összegű 
fejlesztést tenne indokolttá, de ez a támogatás is nagy előre lépést jelent. A földszinti aulában 
bal oldali folyosó új burkolatot kap, az ehhez szervesen kapcsolódó aula és a jobb oldali 
folyosó viszont maradna a régi, rossz állapotú burkolattal. Az iskola igazgatója az aula teljes 
járólap burkolatának megújításához kért támogatás az önkormányzattól. A helyiség az iskola 
reprezentatív, rendezvényeknek is helyet biztosító része ezért a felújítása kiemelten indokolt 
lenne, s a maga részéről támogatja kérést.  A konkrét összegről való döntés előtt azonban 
egyeztetni szükséges a tankerülettel, továbbá ismerniük kell az idei költségvetési 
keretszámokat.   
 
Javasolja a napirend elnapolását azzal, hogy a költségvetés elfogadása és az egyeztetések után 
tűzzék újra napirendre a témát.        
 
A képviselő-testület – számozott határozat hozatala nélkül – a javaslattal egyhangúan 
egyetértett.    
 
 
8./ Nyári Nóra Luca tanuló Arany János Tehetséggondozó programba jelentkezésének 
támogatása 
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  
7/2018. (I. 25.) határozata Nyári Nóra Luca tanuló Arany János 
Tehetséggondozó programba jelentkezésének támogatásáról  

  
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Nyári Nóra Luca tanuló Arany János Tehetséggondozó 
programba jelentkezésének támogatása” című előterjesztést, és az 
alábbi döntést hozza:  
 
1. Lovászpatona Község Önkormányzata támogatja, hogy Nyári Nóra 

Luca nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Gurdon Julianna) 
Lovászpatona település képviseletében részt vegyen az  Arany János 
Tehetséggondozó programban. 
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2. Az önkormányzat vállalja, hogy a tanuló számára a programban 

való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 
hónapra) 5.000 Ft havi ösztöndíjat nyújt. A Képviselő-testület ennek 
fedezetét az önkormányzat költségvetésében biztosítja.  

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy határozatot 
jutassa el az Arany János Tehetséggondozó Program választott 
közoktatási intézményéhez.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pintér Imre polgármester  

 
 
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 19,35 órakor 
bezárta. 
 

K.m.f. 

 

 
Pintér Imre Horváth Mária  

polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 

dr. Reichert László 
aljegyző 


