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Lovászpatona Község Önkormányzata  
Lovászpatona, Kossuth tér 2. 
 
Szám:  L/96-7/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. május 30-án 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, 
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 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 költségvetéséről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester 
 
2./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 
megvitatása 
Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester 
 
3./ Nyári szünidei étkeztetés biztosítása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
4./ Energiamegtakarítási terv készítésére szóló ajánlat megvitatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 

II. Napirend tárgyalása:  
 
1./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  



2 
 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotta:  
 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  1/2017. (II. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

(a rendelet szövege mellékelve) 
 
2./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 
megvitatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotta:  
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
3/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 
(a rendelet szövege mellékelve) 

 
3./ Nyári szünidei étkeztetés biztosítása 
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  
28/2018. (V. 30.) határozata a nyári szünidei étkezés biztosításáról 
 

Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyári 
szünidei gyermekétkeztetést - 2018. június 18-ától 2018. augusztus 31-
éig - összesen 54 munkanapon biztosítja a hátrányos helyzetű és a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek részére.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pintér Imre polgármester  

 
4./ Energiamegtakarítási terv készítésére szóló ajánlat megvitatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
1 
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2018. (V. 30.) határozata energiamegtakarítási tervek 
készítéséről 

 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Szabados Tamás ajánlatát az energiamegtakarítási tervek  
elkészítésére bruttó 15.000,-Ft/épület összegben. 
A fedezetet az önkormányzat 2018. évi költségvetési tartaléka 
biztosítja.  
Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős: Pintér Imre polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Pintér Imre polgármester: a hét folyamán a testület tagjainak sikerült megtekinteni a Kossuth 
u. 81. szám alatti helytörténeti múzeumnak kiszemelt ingatlant. Az épület értékes helyi 
építészeti hagyományokat őriz, sajnos az állagával komoly problémák vannak, több helyen át 
van ázva és a hátsó fal kidőlése is veszélyeztet. Kérdezi, milyen ajánlatot tegyenek az épület 
megvásárlására.  
 
Lakatos Károlyné képviselő: ahogy a szemle után is beszélgettek róla, szerinte 2,1 millió 
forintos ajánlat lenne reális.  
      
A képviselő-testület a javaslattal  6 igen szavazattal – számozott határozat hozatala nélkül -  
egyhangúlag egyetértett.  
 
Pintér Imre polgármester: a testület álláspontja alapján újra meg fogja keresni a 
tulajdonosokat az ajánlattal, reméli, hogy sikerül egyezségre jutni és községi tulajdonba kerül 
az épület, amely felújítás után a községkép dísze lehetne. 
 
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 18,55 órakor 
bezárta. 
 

K.m.f. 

 

 
Pintér Imre Horváth Mária  

polgármester jegyző 
 
 
 

dr. Reichert László 
aljegyző 
 


