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Lovászpatona Község Önkormányzata  
Lovászpatona, Kossuth tér 2. 
 
Szám:  L/119-5/2019. 
  
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. június 27-én 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 és Sós Éva  képviselők 

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: 
 Dr. Reichert László aljegyző, 
 Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető 
 
 c./ Meghívott: 
 Árvainé Nagy Zsuzsanna óvodavezető 
 
 

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./ Értékkel bíró helyi rendezvény LEADER pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
2./ TOP-4.2.1-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 
pályázat benyújtása az önkormányzati konyha éttermi részének felújítása érdekében 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
3./ Lovászpatonai Önkormányzati Konyha költségvetési szerv alapítása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
4./ Lovászpatonai Önkormányzati Konyha költségvetési szerv álláspályázatainak megvitatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
5./ Bölcsődei és önkormányzati hivatali pénzügyes állások pályázati kiírásának megvitatása   
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
6./ Pápai Mentőállomás támogatása  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
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II. Napirend tárgyalása:  
 
 
1./ Értékkel bíró helyi rendezvény LEADER pályázat benyújtása 
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  
26/2019. (VI. 27.) határozata  értékkel bíró helyi rendezvény 
LEADER pályázat benyújtásáról 
 
1) Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a  2019. augusztus 17-i „Patonai Kastélynap 2019.” 
rendezvény megvalósítása érdekében pályázatot nyújt be a Somló-
Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Egyesület VP6-
19.2.1.-77-5-17. számú, értékkel bíró helyi vagy térségi rendezvények 
támogatása című, pályázati felhívására. 

A projekt teljes költsége:     1.511.632,-Ft 
Igényelt LEADER HACS támogatás (85 %): 1.284.887,-Ft 
Saját erő:                                226.745,-Ft 
  
2) A Képviselő-testület 226.745,-Ft saját erőt és az esetleges plusz 
költségeket 2019. évi költségvetéséből biztosítja.  
3)  A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az 1) pontban megjelölt 
pályázati felhívásra további pályázatot nem kíván benyújtani.  

Felhatalmazzák a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2./ TOP-4.2.1-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának b ővítése, fejlesztése 
pályázat benyújtása az önkormányzati konyha éttermi részének felújítása érdekében 
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 
27/2019. (VI. 27.) határozata a Lovászpatona község 
Önkormányzata által, a „Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának b ővítése, fejlesztése című TOP-4.2.1-16 
kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról  
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Lovászpatona községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, 
hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív program kertében 
megjelent „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése című TOP-4.2.1-16 kódszámú pályázati felhívásra „Szociális 
étkeztetés fejlesztése Lovászpatonán” címmel Lovászpatona Község 
Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be.  
 
A projekt megvalósítása során a Lovászpatona, Kossuth u. 48.szám 
alatti, 146 hrsz-ú Önkormányzati Konyha épület étkezést biztosító 
helyiségeinek, valamint a kiszolgáló helyiségeknek a felújítására kerül 
sor, valamint a működéshez szükséges bútorzat (eszközök) beszerzése 
valósul meg. 
 
Felhatalmazzák a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: kiírás szerint 

 
 
3./ Lovászpatonai Önkormányzati Konyha költségvetési szerv alapítása 
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 
28/2019. ( VI. 27.) határozata a Lovászpatonai Önkormányzati 
Konyha elnevezéssel, költségvetési szerv alapításáról 
 
Lovászpatona Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal 
kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és figyelemmel Magyarország 
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. 
melléklet III. 5. pontjában foglaltakra, úgy határoz, hogy az intézményi 
gyermekétkeztetést saját fenntartású költségvetési szerv útján biztosítja, 
ennek érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
7/A. §-a alapján megalapítja a Lovászpatonai Önkormányzati Konyha 
(8553 Lovászpatona, Kossuth u. 48.) elnevezésű költségvetési szervet.  
A Képviselő-testület a költségvetési szerv Alapító Okiratát a határozat 
melléklete szerint, azzal egyezően elfogadja, illetve kiadja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat 
aláírására.  
A Községi Konyha törzskönyvi nyilvántartásba vételéről a jegyző 
gondoskodjon.  

Felelős: jegyző  
Határidő: 2019. augusztus 31-ig 

 



4 
 

4./ Lovászpatonai Önkormányzati Konyha költségvetési szerv álláspályázatainak 
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 
29/2019. (VI. 27.) határozata a Önkormányzati Konyha 
álláspályázatainak kiírásáról 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elhatározza, hogy az újonnan alapítandó Önkormányzati Konyha 
közalkalmazotti álláshelyeinek betöltésére – élelmezésvezető, szakács 
és konyhai kisegítő -  állás pályázatokat ír ki a Nemzeti Közigazgatási 
Intézet által üzemeltetett Közigállás rendszerben    
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
5./ Bölcsődei és önkormányzati hivatali pénzügyes állások pályázati kiírásának 
megvitatása   
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Árvainé Nagy Zsuzsanna óvodavezető: Nyugdíjba menetel miatt két óvodai dajka állás  
megüresedik egy Lovászpatonán, egy pedig Nagydémen, melyeket meg kell pályáztatni.  A 
bölcsődei állások mindegyikére (kisgyermekgondozó, dajka, részmunkaidős dajka) új 
pályázatot kell kiírni. A kisgyermeknevelő álláshelyen lévő közalkalmazott visszament Gyes-
re, fizetés nélküli szabadságon van augusztus 31-ig. Utána nem kizárt, hogy visszajön, de az 
előírt képesítést nem sikerült megszereznie, jövő évben tudja folytatni tanulmányait. A 
bölcsődei dajkák óvodai dajka állásokat kívánnak megpályázni. Bölcsődei kisgyermeknevelők 
esetében jövőre már főiskolai végzettség az előírás s nem lesz jó az OKJ-s képzés amelyet a 
jelenlegi kisgyermeknevelő meg kíván szerezni.   
 
Pintér Imre polgármester: mindenképpen a jövőbeni képzettségi előírásoknak kellene 
megfelelni. Úgy írják ki a pályázatokat, hogy a megfelelő képzettség a követelmény. Dajkák 
esetében se legyen elég a nyolc általános, hanem legalább OKJ tanfolyam legyen a 
követelmény. A kisgyermeknevelő esetében, aki a mini bölcsőde szakmai vezetője, szolgálati 
lakást is fel lehet ajánlani, mivel jelenleg két lakás is üres, s csak az egyik van fenntartva a 
leendő fogorvosnak.  
 
dr. Reichert László aljegyző: jelenleg egy betöltetlen álláshely van a lovászpatonai 
kirendeltségen. Az egyik pénzügyi előadó hosszabb ideje táppénzen van és újbóli munkába 
állása is hosszabb időt vesz igénybe. A pénzügyes feladatok ellátását a szomszédos 
önkormányzati hivatal gyes-en lévő munkatársa segíti megbízási szerződés alapján heti egy 
alkalommal. A táppénzen lévő kolléga jövőre várhatóan nyugdíjba megy így mindenképpen 
időszerű lenne pénzügyes állás meghirdetése, és új kolléga felvétele.       
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Pintér Imre polgármester: egyetért a pénzügyes állás meghirdetésével, mielőbb meg kell 
oldani a problémát. 
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
 A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett  – számozott határozat 
hozatala nélkül - az elhangzottakkal egyetértett. 
 
 
6./ Pápai Mentőállomás támogatása  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Pintér Imre polgármester: az Országos Mentőszolgálat Alapítvány fordult kéréssel az 
önkormányzathoz, hogy a Pápai Mentőállomás Lifepack 15. típusú defibrillátor készülékének 
beszerzését támogassák. A pápai mentőállomás a lovászpatonai lakosság egészségét és életét 
is védi, ezért javasolja 20 ezer forint támogatás biztosítását.  
 
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 
30/2019. (VI. 27.) határozata a Pápai Mentőállomás támogatásáról 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 20.000.-
Ft összeggel támogatja az Országos Mentőszolgálat Alapítványt a pápai 
mentőállomás részére defibrillátor készülék beszerzése céljából. A 
megjelölt összeget az önkormányzat a 2019. évi költségvetése saját 
bevételei terhére biztosítja.  
Utasítja a testület a polgármestert, hogy gondoskodjon az ezzel 
kapcsolatos támogatási szerződés megkötéséről és a támogatási összeg 
utalásáról.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. július 15. 
 
 

Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 19,40 órakor 
bezárta. 

K.m.f. 

 
Pintér Imre Horváth Mária  

polgármester jegyző 
 
 

dr. Reichert László 
aljegyző 


