Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám: L/119-7/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. augusztus 29-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 és Sós Éva
képviselők
b./ Tanácskozási joggal résztvevők:
Dr. Reichert László aljegyző, mint a jegyzőkönyv tartalmáért felelős

I. Napirend előtt:
Pintér Imre polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselőtestület 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 Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: dr. Reichert László aljegyző
2./ A V21 számú víziközmű-rendszer 2020-2034. évekre szóló gördülő fejlesztési tervének
megvitatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
3./ Általános iskolások „Határtalanul program” kirándulásának támogatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester

II. Napirend tárgyalása:
1./ Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: dr. Reichert László aljegyző
Az 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
37/2019. (VIII. 29.) határozata a Helyi Választási Bizottság
tagjainak megválasztásáról
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §ában biztosított jogkörében eljárva a helyi választási bizottság
tagjainak és póttagjainak választja meg az alábbi személyeket:
Lovászpatonai Helyi Választási Bizottság
tagjai:
Bendli Beatrix, Lovászpatona, Árpád u. 46.
Bohus-Kelemen Judit, Lovászpatona, Petőfi 69.
Böcskei Józsefné, Lovászpatona, Táncsics utca 6.
Szűrné Bohus Erika, Lovászpatona, Rákóczi u. 61.
Takács Barbara, Lovászpatona, Jókai u. 1/A.
póttagjai:
Maricsné Horváth Márta, Lovászpatona, Táncsics utca 26.
Némethné Dóka Zsuzsanna, Lovászpatona, Kossuth u. 100.
Alper Katinka, Lovászpatona, Rózsa u. 4.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Reichert László aljegyző

2./ A V21 számú víziközmű-rendszer 2020-2034. évekre szóló gördülő fejlesztési
tervének megvitatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatokat hozta:

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2019. (VIII. 29.) határozata a víziközmű rendszer gördülő
fejlesztési tervéről
1. Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselőtestülete a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)
bekezdésében előírt 2020-2034. időtávra szóló V18 és SZ02 számú
víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet
megtárgyalta.
a) A Képviselőtestület véleményezési jogával élve egyetért a Pápai
Víz- és Csatornamű Zrt. vagyonkezelésében és tulajdonában
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lévő, valamint bérleti-üzemeltetési szerződés alapján
üzemeltetett víziközművek és vagyonelemek előterjesztés
szerinti felújítási, pótlási tervével.
b) A Képviselőtestület jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.
vagyonkezelésében és tulajdonában lévő, valamint bérletiüzemeltetési szerződés alapján üzemeltett víziközművek és
vagyonelemek előterjesztés szerinti beruházási tervét.
c) A b.) pontban jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben
meghatározott
fejlesztések,
pótlások
és
beruházások
költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor mindenkori éves
költségvetésében biztosítja.
2. A Képviselőtestület a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét a
Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. számára véleményezésre megküldi.
3. A Képviselőtestület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.t, hogy a gördülő fejlesztési tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai
és Közmű-Szabályozási Hivatalhoz.
Felelős: Pintér Imre polgármester
Határidő: azonnal

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
39/2019. (VIII. 29.) határozata a közös tulajdonú víziközműeszközök fejlesztéséről
Lovászpatona
Község
Önkormányzat
Képviselőtestülete
az
önkormányzatok közös tulajdonában lévő V21 számú víziközműrendszer(ek) 2020-2034. évekre szóló gördülő fejlesztési tervét
elfogadja, jóváhagyja.
A közös tulajdont érintő részek vonatkozásában - a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:78 §-ának rendelkezései
alapján - mint tulajdonostárs kötelezettséget vállal arra, hogy a gördülő
fejlesztési terv önkormányzatot terhelő pénzügyi forrását a
tulajdonostárs önkormányzatokkal kötött megállapodásban foglaltak
szerint a mindenkori éves költségvetésében betervezi, annak
felmerülésekor biztosítja.
Felelős: Pintér Imre polgármester
Határidő: azonnal
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3./ Általános iskolások „Határtalanul program” kirándulásának támogatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: a megküldött előterjesztés szerint az iskola igazgatója kért
támogatást a hetedikes tanulók 2019. szeptember 17-20. közötti Erdélyi kirándulásához.
javasolja a kért 100 ezer forintos támogatás biztosítását.
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
40/2019. (VIII. 29.) határozata a „Határtalanul program”
kirándulás támogatásáról
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Bánki Donát
Általános Iskola 7. osztályosainak képviselőjét „Határtalanul„ program
keretében szervezett 2019. szeptember 17-20. közötti kirándulásához, a
tanulók önrésze megfizetéséhez 100 ezer forint támogatást nyújt.
Felhatalmazzák a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás iskola
igazgatója részére történő kifizetéséről.
Felelős: Pintér Imre polgármester
Határidő: 2019. szeptember 16.

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

K.m.f.

Pintér Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző

dr. Reichert László
aljegyző
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