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Lovászpatona Község Önkormányzata  
Lovászpatona, Kossuth tér 2. 
 
Szám:  L/96-5/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. április 19-én 18,00 

órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről 

Az ülés helye: Községháza Lovászpatona 

Jelen vannak:   a./ Képviselő-testületi tagok: 
 
Pintér Imre polgármester, 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 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 egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el: 

Napirend:  
 
1./ Széchenyi utca útfelújítási munkáira érkezett ajánlatok elbírálása  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
2./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása iránti pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 

II. Napirend tárgyalása:  
 
1./ Széchenyi utca útfelújítási munkáira érkezett ajánlatok elbírálása  
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:  
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Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
19/2018. (IV. 19.) határozata a Széchenyi utca útfelújítási munkáira 
érkezett ajánlatok elbírálásáról  

 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter által az államháztartásért felelős 
miniszterrel közösen meghirdetett Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont 
szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásával 
megvalósuló Lovászpatona  413 és 617 hrsz. alatti Széchenyi utca felújítása 
kivitelezésére beérkezet ajánlatok:  

 
- NYUDUT ÚTÉPÍTŐ Kft. Győr, Teleki u. 46. II/13.:  17.990.020,-Ft 
- PÁPA VÍZ Kft., Pápa, Celli u. 67.:   18.397.284,-Ft 
- LANG SZOLG Kft., Győrújbarát, István u. 213.: 17.257.674,-Ft 
közül a  LANG SZOLG Kft. ajánlatát fogadja el.  
 
A beruházás fedezetét a fenti támogatás – 14.669.023,-Ft – és a pályázatban 
megjelölt önrész, melynek összege: 2.588.651,-Ft biztosítja, a 2018. évi 
költségvetés tartaléka terhére. 
Felhatalmazzák a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pintér Imre polgármester  

 
 
2./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása iránti 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  
20/2018. (IV. 19.) határozata az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása iránti pályázat benyújtásról  
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:  
 
1. Lovászpatona Község Önkormányzata a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési 
törvény) 3. melléklet II. 2. pont c) pont szerinti önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések pályázati célra támogatási igényt nyújt be a Lovászpatona, 
Kossuth utcai járda felújítására az alábbi pénzügyi feltételekkel:  
 
A beruházás teljes költsége:    17.534.091,-Ft 
Támogatással igényelhető összeg (85 %):  14.903.977,-Ft 
Szükséges önerő:       2.630.114,-Ft  
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2. Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázathoz 
szükséges 15 %, azaz 2.630.114,-Ft összegű önerőt a 2018. évi költségvetésben 
biztosítja és gondoskodik az összeg elkülönítéséről a költségvetésben.  
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához 
szükséges dokumentumok, nyilatkozatok és a pályázat kedvező bírálata esetén 
a támogatási szerződés aláírására.  
 
Felelős: Pintér Imre polgármester 
Határidő: 2018. május 2. (16:00 óra) az Ebr42 rendszerben történő rögzítés, 
2018. május 3. napja a támogatási kérelem postára adása  

 
 
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 18,30 órakor 
bezárta. 
 

K.m.f. 

 

 
Pintér Imre Horváth Mária  

polgármester jegyző 
 
 
 
 

dr. Reichert László 
aljegyző 

 
 


