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

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. február 15-én 18,00 

órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről 

Az ülés helye: Községháza Lovászpatona 

Jelen vannak:   a./ Képviselő-testületi tagok: 
Pintér Imre polgármester, Tóth Szabolcs polgármester, Gróf János,  
Kiss Ferenc, Lakatos Károlyné, Nagy László, 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 valamennyi 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 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megvitatása  
 Előadó: Pintér Imre polgármester 
 
2./ Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának támogatása iránti LEADER 
pályázat benyújtásának módosítása 
      Előadó: Pintér Imre polgármester 
 
3./  2018. évi Közbeszerzési Terv elfogadása 
      Előadó: Pintér Imre polgármester 
 
4./  Információ Átadási Szabályzat elfogadása  
      Előadó: Pintér Imre polgármester 
 

II. Napirend tárgyalása:  
 
1./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megvitatása  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 

(Előterjesztés a meghívó melléklete.) 
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Pintér Imre polgármester: az előterjesztésből kitűnik, hogy 1.670 E Ft szerepel az általános 
tartalékban, és értékpapírban van 8 millió forintjuk. A pályázati kiírások ismeretében tudnak 
majd dönteni év közben a tartalékok felhasználásáról, kiemelt céljuk a belterületi utak 
felújítása.  A tavalyi, adósságkonszolidációban nem érintett önkormányzatok támogatását, 
idén kell az orvosi rendelő akadálymentesítésére felhasználni.   
 
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 
rendeletét:  

 
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

(a rendelet szövege mellékelve) 
 
2./ Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának támogatása iránti LEADER 
pályázat benyújtásának módosítása 
      Előadó: Pintér Imre polgármester 
 
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett. 
 
A képviselő-testület 7 "igen " szavazattal, "nem" szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2018. (II. 15.) 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 tárgyban hozott 5/2018. (I. 25.) 
határozatát módosítva. 
2.  A fejlesztés megnevezése: „Zöldségszeletelő gép beszerzése”  
A fejlesztés teljes költségvetése:  
- eszközbeszerzés, nettó:    2.961.500,-Ft. 
- marketing, nettó:        32.000,-Ft  
Fejlesztés összesen nettó:   2.993.500,-Ft 
Áfa (27 %):         808.245,-Ft 
Fejlesztés összesen bruttó:  3.801.745,-Ft 
 
Igényel támogatás (60 %):  2.281.047,-Ft 
Saját erő (40 %):   1.520.698,-Ft 
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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 20.  
Felelős: Pintér Imre polgármester  

 
3./  2018. évi Közbeszerzési Terv elfogadása 
      Előadó: Pintér Imre polgármester 

(Előterjesztés a meghívó melléklete.) 
 
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett. 
 
A képviselő-testület 7 "igen " szavazattal, "nem" szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2018. (II. 15.) határozata az Önkormányzat 2018. évi összesített 
közbeszerzési tervéről  

 
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése 
alapján elfogadja Lovászpatona Község Önkormányzata nemleges 
tartalmú 2018. évi összesített közbeszerzési tervét e határozat 
melléklete szerint azzal, hogy az év közben bekövetkező változásokra 
tekintettel a közbeszerzési tervet módosítani kell.   
 Felelős: Pintér Imre polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4./  Információ Átadási Szabályzat elfogadása  
      Előadó: Pintér Imre polgármester 

(Előterjesztés a meghívó melléklete.) 
 

Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett. 
 

A képviselő-testület 7 "igen " szavazattal, "nem" szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
13/2018. (II. 15.) határozata az információ átadási szabályzat 
elfogadásáról 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
határozat melléklete szerinti Információ Átadási Szabályzatot elfogadja. 
 
Felelős: Pintér Imre polgármester 
Határidő: azonnal  
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Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 19,20 órakor 
bezárta. 
 

K.m.f. 

 

 
Pintér Imre Horváth Mária  

polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 

dr. Reichert László 
aljegyző 


