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Lovászpatona Község Önkormányzata  
Lovászpatona, Kossuth tér 2. 
 
Szám:  L/119-6/2019. 
  
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. július 25-én 18,00 

órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről 

Az ülés helye: Községháza Lovászpatona 

Jelen vannak:   a./ Képviselő-testületi tagok: 
Pintér Imre polgármester, Tóth Szabolcs alpolgármester, Kiss Ferenc, 
Lakatos Károlyné  képviselők 

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: 
 Dr. Reichert László aljegyző, 
 
 

I. Napirend előtt:  
 
Pintér Imre polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselő-
testület 4 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./ Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2024. elfogadása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
2./ ZP-1-2019 Zártkerti fejlesztések pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
3./ Szociális tűzifa pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
4./ Magyar Falu Program pályázatok benyújtása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
5./ Lovászpatonai Római Katolikus Egyházközség felújítási támogatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
II. Napirend tárgyalása:  
 
 
1./ Helyi Esélyegyenlőségi Program 2019-2024. elfogadása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
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Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
31/2019. (VII. 25.) határozata 2019-2024. évekre szóló Helyi 
Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
 
1./ Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja 
- az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – Lovászpatona 
Község 2019-2024. évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 
 
2./ Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban foglalt döntés nyilvánosságra hozatala érdekében szükséges 
intézkedést tegye meg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
esélyegyenlőségi mentorának közreműködésével. 
 
3./ Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről írásban 
értesítse a Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedéseinek 
végrehajtásában résztvevő partnereket. 
 
Felelős: Pintér Imre polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

 
2./ ZP-1-2019 Zártkerti fejlesztések pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  

 
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2019. (VII. 25.) határozata a Zártkerti Pályázat Programra 
támogatási kérelem benyújtásáról 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Pályázat benyújtása a  Földművelésügyi Minisztérium 
ZP-1-2019 jelű, a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági 
hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések 
támogatása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület jóváhagyja, hogy Lovászpatona Község 
Önkormányzat a Zártkerti Pályázat Programra támogatási kérelmet 
nyújtson be a Lovászpatona szőlőhegyi zártkertekhez vezető 087/2 
hrsz., 062/17 hrsz., 07 hrsz., az 1238 hrsz. és a 035 hrsz. alatti utak, az 
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utak vízelvezetését biztosító nyílt vízelvezető árkok egy részének 
felújítására, valamint az 1252 hrsz-ú zártkertben gyümölcsös 
létesítésére bruttó 9.900.215,-Ft támogatás elnyerése érdekében.  
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a zártkerti 
ingatlanok megvásárlás érdekében a tulajdonosokkal a pályázat 
sikeréhez kötött  megállapodást kössön. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
kérelem benyújtására, az ahhoz szükséges nyilatkozatok megtételére, 
megállapodások és dokumentumok aláírására.  
 
Határidő: 2019. augusztus 1.  
Felelős: Pintér Imre polgármester  

 
 
3./ Szociális tűzifa pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 33/2019. (VII. 25.) határozata a szociális tűzifa pályázat 

benyújtásáról 
 
 
 1. Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

belügyminiszter által kiírt, a helyi önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása pályázatra 
támogatási igényt nyújt be.  

 
 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati 

feltételek alapján 130 m3 keménylombos tűzifa iránt nyújtsa be az 
önkormányzat igényét.  

  
 3. A képviselő testület nyilatkozik, arról, hogy az előírt 1.000 Ft/erdei 

m3 +áfa összesen 165.500 Ft összegű saját forrást, valamint a tűzifa 
szállításából adódó költségeket a 2019. évi költségvetési tartalék terhére 
biztosítja.  

 
 4. Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifa támogatásban 

részesülőktől támogatást nem kér.  
  
 Felelős: Pintér Imre polgármester  

   Határidő: 2019. augusztus 1. az igény elektronikus benyújtására 
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4./ Magyar Falu Program pályázatok benyújtása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2019. (VII. 25.) határozata Magyar Falu Program pályázatok 
benyújtásáról 
 
1. Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy a Magyar Falu Program keretében az alábbi 
célterületek tekintetében nyújt be pályázatot: 

Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására 

Óvodafejlesztésre 

Óvoda udvar fejlesztésére 

Önkormányzati tulajdonú utak felújítására 

Polgármesteri hivatal felújítására 

Temető fejlesztésére 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
kérelem benyújtására, az ahhoz szükséges nyilatkozatok megtételére, 
megállapodások és dokumentumok aláírására.  
 
Határidő: folyamatos, pályázati kiírás szerint.  
Felelős: Pintér Imre polgármester  
 
 

5./ Lovászpatonai Római Katolikus Egyházközség felújítási támogatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Pintér Imre polgármester: a Képviselő-testület a település mindkét történelmi egyházközségét 
a római katolikust és az evangélikust különbségtétel nélkül, lehetőségei szerint támogatja. A 
működési támogatás szokásos mértéke évente 100 ezer Ft, de nagyobb felújítások esetén 
egyedileg határozzák meg a támogatást. Tavaly az evangélikus egyházközségnek biztosítottak 
a műemlék templom felújításához 1 millió forintot, s már akkor megjegyezték, hogy a 
katolikus egyház támogatása sem fog elmaradni.  A katolikus templom belső festése, 
felújítása időszerűvé vált, továbbá költségeik lesznek a főtisztelendő Nagy Jenő mártírhalált 
halt lovászpatonai plébános emléktáblájának elkészítésével kapcsolatban is. Javasolja ezen 
célokra 1 millió forint támogatás nyújtását a római katolikus egyházközségnek.       
 
A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
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Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2019. (VII. 25.) határozata a Lovászpatonai Római Katolikus 
Egyházközség felújítási támogatásáról  
 
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Lovászpatonai Római Katolikus Egyházközség részére, a lovászpatonai 
római katolikus templom belső festési, felújítási munkáihoz és a 
főtisztelendő Nagy Jenő mártírhalált halt lovászpatonai plébános 
emléktáblájának elkészítéséhez összesen 1.000.000,-Ft támogatást 
biztosít a 2019. évi költségvetése terhére. 
 
Felhatalmazzák a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pintér Imre polgármester 

 
 

 
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 19,10 órakor 
bezárta. 

K.m.f. 

 

 
Pintér Imre Horváth Mária  

polgármester jegyző 
 
 
 
 

dr. Reichert László 
aljegyző 


