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Lovászpatona Község Önkormányzata  
Lovászpatona, Kossuth tér 2. 
 
Szám:  L/96-4/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. április 5-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 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 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló átfogó értékelés megvitatása 

Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
Meghívott: PÖFET Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  

 
2./ Lovászpatona Község Rendezési tervének módosítása egyszerűsített eljárásban  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
3./ Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatási szerződés felülvizsgálata iránti kérelem 
megvitatása 
  Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
4./ Haszonkölcsön szerződés megkötése a Lovászpatonai Feldolgozó és Kereskedelmi 
Szociális Szövetkezettel 
  Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
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II. Napirend tárgyalása:  
 
1./ Az Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló átfogó értékelés megvitatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
Meghívott: Gőz Viktória családgondozó,  PÖFET Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  
 
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  
15/2018. (IV. 5.) határozata a gyermekvédelmi feladatok 2017. évi 
ellátásáról  
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi átfogó 
értékeléséről szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 

2./ Lovászpatona Község Rendezési tervének módosítása egyszerűsített eljárásban  
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  
16/2018. (IV. 5.) határozata a rendezési terv módosításáról  
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) 
bekezdésében, és a 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, 
továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezete szerint a 2013-ban 
elfogadott településrendezési eszközeit (településszerkezeti terv, helyi 
építési szabályzat, szabályozási terv) módosítani kívánja, az alábbiak 
szerint:  
 1./ Az „Má1” jelű  mezőgazdasági területen 5000 m2 alatti 
ingatlanokon mezőgazdasági építmény elhelyezésének lehetővé tétele. 
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2./ A halastavakhoz vezető utak (0189/4 és 0189/30 hrsz, valamint a 
013,  023/1, 023/2 hrsz ) közforgalom elől elzárt magánutakká 
minősítése. 
3./ A kötelező építési vonalak mellőzése a HÉSZ-ben és a  szabályozási 
tervben 
A településrendezési terv módosítási eljárás lefolytatására elfogadja a 
Planteus Kft (8273 Monoszló, Fő u. 23.) ajánlatát, és 250.000 Ft díj 
ellenében megbízza Lovászpatona  Község településrendezési eszközei 
(településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) 
egyszerűsített eljárásban való módosításához szükséges alátámasztó és 
jóváhagyandó munkarészeik elkészítésével, a módosításhoz szükséges 
véleményeztetési eljárás lefolytatásával, dokumentálásával, és a 
módosításhoz kapcsolódó teljes körű közreműködéssel. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó tervezési 
szerződés megkötésére, és megbízza a településrendezési eszközök 
módosításhoz szükséges képviselő-testületi döntések előterjesztésével.  
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
 
3./ Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatási szerződés felülvizsgálata iránti kérelem 
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  
17/2018. (IV. 5.) határozata a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatási 
szerződés módosításáról  
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Dr. Nagy József Miklós háziorvossal megkötött 
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatási szerződésben szereplő 
díjtételeket 10 %-al megemeli. 

Felhatalmazzák a polgármestert a módosított szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
4./ Haszonkölcsön szerződés megkötése a Lovászpatonai Feldolgozó és Kereskedelmi 
Szociális Szövetkezettel 
  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  
18/2018. (IV. 5.) határozata a lovászpatonai szociális szövetkezettel 
kötött haszonkölcsön szerződésről 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Lovászpatonai Feldolgozó és Kereskedelmi Szociális 
Szövetkezettel haszonkölcsön szerződést a határozat mellékletét képező 
szerződés tervezet szerinti tartalommal.   

Felhatalmazzák az alpolgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 19,30 órakor 
bezárta. 
 

K.m.f. 

 

 
Pintér Imre Horváth Mária  

polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 

dr. Reichert László 
aljegyző 

 
 


