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Lovászpatona Község Önkormányzata  
Lovászpatona, Kossuth tér 2. 
 
Szám:  L/96-6/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. május 10-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, 
Árvainé Nagy Zsuzsanna óvodavezető, Kastélykerti Óvoda 

 Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető 

c./ Meghívottak: 
  

Rák Szilárd r.zls, Rendőrkapitányság Pápa, 
Radics Roland r.ftörm, Rendőrkapitányság Pápa, 

 Valiczkó Ferenc elnök, Lovászpatonai Polgárőr Egyesület 
 

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./ Pápai Rendőrkapitányság 2017. évi közbiztonsági beszámolójának megvitatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
2./ Többcélú óvoda- (mini) bölcsőde kialakítása köznevelési intézmény átszervezésével 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
3./ Önkormányzati konyha működtetésével, konyhafejlesztési pályázat benyújtásával 
kapcsolatos lehetőségek megvitatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
4./ Medicopter Alapítvány támogatási kérelme 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
5./ Szarvaskör Egyesület Himfy Bandériumának támogatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
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II. Napirend tárgyalása:  
 
1./ Pápai Rendőrkapitányság 2017. évi közbiztonsági beszámolójának megvitatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Radics Roland r.ftörm.: örömmel számol be arról, hogy jelentősen javult a közbiztonság 
helyzete a korábbi időszakokhoz képest. Az írásos előterjesztésben szereplő statisztikai 
adatokhoz képest is jobb a helyzet, mivel azok a lovászpatonai lakosok által más településen 
elkövetett bűncselekmények a lovászpatonai adatok között szerepeltetik. A bűncselekmények 
egy része ráadásul a közbiztonságra veszélyt nem jelentő olyan elróható cselekmények, mint a 
gyermektartás elmulasztása. A látványosan javuló statisztika mögött – egyebek mellett - 
szerepet játszhat a közfoglalkoztatás magas szintje, a térfigyelő kamera rendszer megléte és a 
jól működő polgárőr egyesület is.        
 
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 
21/2018. (V. 10.) határozata a  2017. évi közbiztonsági beszámolóról 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápai 
Rendőrkapitányság Csóti Körzeti Megbízotti Csoport 2017. évi 
beszámolóját Lovászpatona község közbiztonsági helyzetéről és a 
közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről az előterjesztés szerint 
elfogadta. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
2./ Többcélú óvoda- (mini) bölcsőde kialakítása köznevelési intézmény átszervezésével 
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 
22/2018. (V. 10.) határozata az óvoda átszervezéséről 

 
 

Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 
a Lovászpatona, Nagydém és Vanyola Óvodafenntartó Társulás 
Társulási Tanácsa 4/2018. (IV. 26.) TT határozatában foglalt 
döntésével, miszerint az általa fenntartott Kastélykerti Óvoda 
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Lovászpatona intézményt  2018. szeptember 1. napjával Kastélykerti 
Óvoda és Mini Bölcsőde intézménnyé szervezi át.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3./ Önkormányzati konyha működtetésével, konyhafejlesztési pályázat benyújtásával 
kapcsolatos lehetőségek megvitatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Pintér Imre polgármester: kéri a testületet, hogy az írásos előterjesztés alapján foglaljon állást 
a pályázat benyújtásával kapcsolatban. A beadási határidő július 5. napja, addig be kell 
szerezni az árajánlatokat, el kell készíteni a pályázatot. Megkérdezi ki ért egyet az 
előterjesztésben foglaltakkal, a pályázat benyújtásával   
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag  - számozott határozat hozatala nélkül -  
a pályázat előterjesztés szerinti benyújtásával egyetértett. 
 
 
4./ Medicopter Alapítvány támogatási kérelme 
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  
23/2018. (V. 10.) határozata a Medicopter Alapítvány 
támogatásáról 

 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Medicopter Alapítványt (1088 Budapest, Rákóczi út 51.) 2018. évben 
20.000,- Ft-tal támogatja a légimentési feladatai színvonalas ellátása 
érdekében.  
Felhatalmazzák a polgármestert az ezzel kapcsolatos megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. június 30.  

 
 
5./ Szarvaskör Egyesület Himfy Bandériumának támogatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Pintér Imre polgármester: 2017 őszén alakult meg Döbröntén a Himfy Bandérium, a 
hagyományőrző programjairól már ismert Szarvaskör Egyesület önálló csoportjaként. A 
hagyományőrző egyesület, a bajvívó bemutatókon kívül,  középkori életképeket mutat be, 
aminek részese a szövő, a takács, az ács, a gyertyamártó, a nők és a gyerekek élete.   
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Örömmel látogatnak el iskolákba, tartanak bemutatókat falunapokon és egyéb 
rendezvényeken. A Koloványi Attila vezette bandérium szorosan együttműködik a 
lovászpatonai íjászok Avarok Nyilai Íjásztizedével, sok segítséget nyújtva hagyományőrző 
munkájukhoz. A bandérium tisztelet díjat nem kér a fellépéseiért, de támogatásokat elfogad. 
Javasolja, hogy önzetlen munkájuk folytatása érdekében, jövőbeni lovászpatonai szereplésük 
elősegítéseként 20 ezer forint támogatást nyújtsanak a bandériumnak.     
 
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  
24/2018. (V. 10.) határozata a Himfy Bandérium támogatásáról 

 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elhatározza, hogy a Szarvaskör Egyesület (8597 Döbrönte, Fő utca 61.) 
Himfy Bandériumát 20.000,- Ft-tal támogatja hagyományőrző 
munkájának színvonalas ellátása érdekében.  
 
Felhatalmazzák a polgármestert az ezzel kapcsolatos megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. június 30.  

 
 
 
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 

 
 


