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Lovászpatona Község Önkormányzata  
Lovászpatona, Kossuth tér 2. 
 
Szám:  L/96-8/2018. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. július 4-én 17,00 

órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről 

Az ülés helye: Községháza Lovászpatona 

Jelen vannak:   a./ Képviselő-testületi tagok: 
 
Pintér Imre polgármester, Gróf János, Kiss Ferenc, 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./ Lovászpatona, Nagydém és Vanyola Óvodafenntartó Társulás Társulási Megállapodása 
módosításának jóváhagyása  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
2./ Kastélykerti Óvoda Lovászpatona Alapító Okirata módosítása, a Kastélykerti Óvoda és 
Mini Bölcsőde  Alapító Okirata kiadása jóváhagyásának véleményezése 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
3./ Mini bölcsődei berendezések beszerzése 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
4./ Konyhafejlesztési pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
5./ Iskola felújítás támogatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
6./ Evangélikus templom tetőfelújítás támogatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
7./ Öltözőkonténer beszerzés támogatása a Lovászpatonai  Sportegyesület részére 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
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8./ Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási kérelme 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 

II. Napirend tárgyalása:  
 
1./ Lovászpatona, Nagydém és Vanyola Óvodafenntartó Társulás Társulási 
Megállapodása módosításának jóváhagyása  
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  
30/2018. (VII. 4.) határozata a Lovászpatona, Nagydém és Vanyola 
Óvodafenntartó Társulás Társulási Megállapodása módosításának 
jóváhagyásáról 
 

Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Lovászpatona, Nagydém és Vanyola Óvodafenntartó Társulás 
Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása” című 
előterjesztés megtárgyalta és a Magyarország helyi önkormányzatokról 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében foglaltak 
alapján az alábbi döntéseket hozta: 

 
1) A Képviselő-testület Lovászpatona, Nagydém és Vanyola 

Óvodafenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását 
jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, valamint az ez 
alapján készült egységes szerkezetű társulási megállapodást jelen 
határozat 2. melléklete szerinti tartalommal  jóváhagyja. 
 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a község polgármesterét a 
társulási megállapodás módosításának és az új, egységes 
szerkezetbe foglalt szövegének az aláírására. 
  

Határidő: azonnal 
Felelős: Pintér Imre polgármester  

 
 
2./ Kastélykerti Óvoda Lovászpatona Alapító Okirata módosítása, a Kastélykerti Óvoda 
és Mini Bölcsőde  Alapító Okirata kiadása jóváhagyásának véleményezése 
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  
31/2018. (VII. 4.) határozata a Kastélykerti Óvoda Lovászpatona 
alapító okirat módosításának véleményezéséről 
 
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Kastélykerti Óvoda Lovászpatona Alapító Okirata módosítása, a 
Kastélykerti Óvoda és Mini Bölcsőde Alapító Okirata kiadása 
jóváhagyásának véleményezése” előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta:     
 
A Képviselő-testület a Lovászpatona, Nagydém és Vanyola 
Óvodafenntartó Társulás Társulási Megállapodása 6.8. pontjában 
foglaltak szerint eljárva véleményezte a Kastélykerti óvoda 
Lovászpatona  ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt Alapító 
Okirata módosítását  és a Kastélykerti Óvoda és Mini Bölcsőde 2. 
mellékleteként csatolt  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát, melyben foglaltakkal egyetért és javasolja a Társulás 
Társulási Tanácsának a tárgyban benyújtott okiratok   2018. szeptember 
01. napjával történő hatályba léptetéssel való  jóváhagyását. 
 
Felelős: Pintér Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
3./ Mini bölcsődei berendezések beszerzése 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Pintér Imre polgármester: a Mini Bölcsődei berendezések, felszerelések beszerzésére az 
óvoda költségvetése nem nyújt fedezetet, ezt Lovászpatona Önkormányzatának kell 
biztosítani. A bútorzat (székek, asztalok, öltőző szekrények) fejlesztő játékok  az előzets 
számítások szerint 1 millió forintba kerülnek.  
 
Weiszné Sós Éva képviselő: úgy ítéli meg 1 millió forint nem biztos, hogy elegendő. Javasolja 
legalább 1.2 millió forintos keretet biztosítani.  
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
32/2018. (VII. 4.) határozata a Mini Bölcsőde felszereléseinek 
beszerzéséhez pénzügyi keret biztosításáról 
 
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. 
szeptember 1-ével induló Mini Bölcsőde felszereléseinek beszerzéséhez 
az önkormányzat költségvetésében 1.200.000,-Ft keretösszeget biztosít. 
 
Felhatalmazzák az intézmény vezetőjét, hogy jogszabályi előírások 
szerinti bölcsődei felszerelés beszerzéséről gondoskodjék. 
 
Felelős: Árvainé Nagy Zsuzsanna óvodavezető 
Határidő: azonnal 
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4./ Konyhafejlesztési 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 
33/2018. (VII. 4.) határozata az önkormányzati étkeztetési 
fejlesztések támogatása című pályázaton történő részvételről és a 
saját forrás biztosításáról  
 
1. Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be 
a nemzetgazdasági miniszterhez a 146 helyrajzi számú, Lovászpatona, 
Kossuth u. 48. szám alatti óvoda különálló épületében található konyha 
felújítása céljából.  
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg 
az 1. pont szerinti pályázathoz szükséges intézkedéseket és 
nyilatkozatokat.  
 
3. A Képviselő-testület az önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatása pályázat pozitív elbírálása esetén a szükséges önrészként 
bruttó 2 105.263 Ft összeget biztosít a Lovászpatona Község 
Önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére.  
 
4. A Képviselő-testület az önkormányzati étkeztetési fejlesztések 
támogatására kiírt pályázattal kapcsolatban az 1. melléklet szerinti 
nyilatkozatot teszi.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pintér Imre polgármester 

 
 

1. melléklet a 33/2018. (VII. 4.)  önkormányzati határozathoz  
 

Nyilatkozat 
 

Az Kastélykerti Óvoda, 8553 Lovászpatona, Kossuth u. 48. szám alatti  
(helyrajzi szám: 146) főzőkonyhája felújításra szorul. A 63 éves konyha 
konyhaépület állaga jelentősen leromlott,  gépparkja elavult felújítása 
sürgetően szükséges.  
A főzőkonyha felújítási költsége:  
 
A projekt összköltsége mindösszesen bruttó   42 105 263 Ft  
felújítás bruttó    32 044.202 Ft  
eszközbeszerzés bruttó   10.061.061 Ft  
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Igényelt támogatás bruttó    40 000 000 Ft  
Szükséges önkormányzati forrás bruttó    2 105 263 Ft  
A felújítás tervezett ütemezése:  
Megvalósítás kezdete: a 2018.július 5. pályázat benyújtása, 
Eszközbeszerzés: 2018. október 31. 
Felújítás kivitelezés: 2019. június 30. Befejezés, elszámolás 2019. 
szeptember 30.  
 
A tervezett beruházás nem igényel telekvásárlást, telekegyesítést, a 
tevékenységhez nem szükséges építésügyi hatósági engedély, valamint 
2018. április 24-e előtt nem került sor semmilyen, a beruházáshoz 
kapcsolódó tevékenységre. 

 
 
 
5./ Iskola felújítás támogatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Pintér Imre polgármester: a Pápai Tankerület pályázati támogatással a lovászpatonai iskola  
felújítását határozta el. Az elnyert támogatás sajnos a legsürgetőbb felújításokat sem fedezi, 
ezek elvégzéséhez további támogatások kellenek. Az Önkormányzat részéről 1 millió Ft 
felújítási célú támogatást javasol biztosítani.    
 
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 
34/2018. (VII. 4.) határozata a Bánki Donát Általános Iskola 
felújításának támogatásáról  
 
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bánki 
Donát Általános Iskola 2018. évben kezdődő felújításához 1.000.000,-
Ft támogatást biztosít a 2018. évi költségvetése terhére. 
 
Felhatalmazzák a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pintér Imre polgármester 

 
 
6./ Evangélikus templom tetőfelújítás támogatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Pintér Imre polgármester: a Lovászpatonai Evangélikus Egyházközség szintén kapott 
támogatást lovászpatonai evangélikus templom tetőzetésnek felújításához. A fejlesztés – a 
széleskörű összefogás ellenére  -  ebben az esetben is forráshiányos. Javasolja, hogy az 
Önkormányzat  1 millió Ft felújítási célú támogatás biztosítson az egyházközség részére.    
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2018. (VII. 4.) határozata a Lovászpatonai Evangélikus 
Egyházközség felújítási támogatásáról  
 
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Lovászpatonai Evangélikus Egyházközség részére, a lovászpatonai 
evangélikus templom tetőzetének felújításához 1.000.000,-Ft 
támogatást biztosít a 2018. évi költségvetése terhére. 
 
Felhatalmazzák a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pintér Imre polgármester 

 
7./ Öltözőkonténer beszerzés támogatása a Lovászpatonai  Sportegyesület részére 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Pintér Imre polgármester: a Lovászpatonai  Sportegyesület 2018. évi működéséhez vendég 
vizesblokk építésére van szükség. Elérhető lehetőségként szaniter konténer beszerzése 
mutatkozik. A sportegyesület a költségek felét képes saját erőből finanszírozni. Javasolja a 
másik 50 %, 1.000.000,-Ft önkormányzat általi biztosítását.   
 
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 
36/2018. (VII. 4.) határozata a Lovászpatonai  Sportegyesület  
vendég vizes blokk létesítésének támogatásáról  
 
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Lovászpatonai  Sportegyesület részére, a lovászpatonai sportpálya 
vendég vizesblokkjának létesítéséhez 1.000.000,-Ft támogatást biztosít 
a 2018. évi költségvetése terhére. 
 
Felhatalmazzák a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pintér Imre polgármester 

 
8./ Katasztrófavédelmi Igazgatóság 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:  
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Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2018. (VII. 4.) határozata a Pápai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség támogatásáról  
 
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége részére a feladataik ellátáshoz 20.000,-Ft működési 
támogatást biztosít a 2018. évi költségvetése terhére. 
 
Felhatalmazzák a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pintér Imre polgármester 
 
 

 
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 19,05 órakor 
bezárta. 
 

K.m.f. 

 

 
Pintér Imre Horváth Mária  

polgármester jegyző 
 
 
 

dr. Reichert László 
aljegyző 
 


