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Lovászpatona Község Önkormányzata  
Lovászpatona, Kossuth tér 2. 
 
Szám:  L/48/2020. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. január 6-án 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, Pula Tamás  
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 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./ 2020. évi Startmunka pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
2./ Folyószámlahitel felvétele 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
3./ Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Lovászpatona és Lovászpatona Község 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
 

4./ Önkormányzati közétkeztetési konyhára helyben termesztett zöldségek biztosítása.  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
5./ A polgármester szabadságolási ütemtervének megállapítása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
 
II. Napirend tárgyalása:  
 
1./ 2020. évi Startmunka pályázat benyújtása 
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 Önkormányzat Képviselő-testülete 
1/2020. (I. 6.) határozata a 2020. évi járási startmunka pályázat 
benyújtásáról 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a járási 
startmunka pályázat benyújtása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
 
1) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Járási Startmunka 

program keretében történő közfoglalkoztatási támogatás iránti 
kérelmet a mezőgazdasági program és a szociális program témákban  
Lovászpatona Község Önkormányzata benyújtsa. 
 

2) A támogatás elnyerése esetén a Képviselő-testület támogatja az 
esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását 

 
Határidő: 2020. január 6. ill. folyamatos 
Felelős: Polgármester 

 
 
 
2./ Folyószámlahitel felvétele 
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  
2/2020. (I. 6.) határozata folyószámlahitel felvételéről 

 
1. Lovászpatona Község Önkormányzata átmeneti likviditás 

biztosítása céljából 10.000.000,-Ft összegű, naptári éven belüli 
lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönt vesz fel az 
OTP Bank Nyrt-től 2020. szeptember 30. lejáratig, majd 2020. 
október 1-től 2020. december 31-ig terjedő időszakban az OTP 
Bank Nyrt. által meghatározott összegben, azzal, hogy a hitelkeret 
összege nem haladhatja meg a 2020. december havi nettó 
finanszírozás, a 2020. december havi iparűzési adófeltöltés és a 
Start munkaprogram keretében 2020. decemberében beérkező 
bértámogatás együttes összegét. Erre vonatkozóan az 
önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy 2020. augusztus 31-
ig benyújtja az OTP Bank Nyrt. részére a 2020. december havi 
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nettó finanszírozás összegére, a 2020. december havi iparűzési 
adófeltöltésre és a Start munkaprogram keretében 2020. 
decemberben beérkező, várható bértámogatásra vonatkozó 
kimutatását. 

 
2. Lovászpatona Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, 

hogy a futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékai 
visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt 
betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 

 
3. Lovászpatona Község Önkormányzata a kölcsön fedezetéül 

biztosítja az általános működésének és ágazati feladatai 
támogatását, valamint az átengedett gépjárműadóból, helyi adóból 
és a Start munkaprogram 2020. december havi bértámogatásából 
származó bevételeit. Továbbá felhatalmazáson alapuló beszedési 
megbízást biztosít más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar 
Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő 
valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az 
egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki és tudomásul 
veszi, hogy ezen bevételek összegét az OTP Bank Nyrt-vel 
megkötött önkormányzati folyószámlahitel-szerződésből eredő 
tartozás törlesztésére fordítja. 

 
4. Lovászpatona Község Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást 

ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel futamideje alatt, 
amennyiben a Fizetési Számláján az esedékessé váló fizetési 
kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges 
fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a folyószámlahitel-
szerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a 
központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve 
a helyi adók és a gépjárműadó (az önkormányzatot a törvény 
szerint megillető rész erejéig) és a Start munkaprogram keretében 
beérkező bértámogatás fogadására szolgáló számláiról a szükséges 
összeget az önkormányzat Fizetési Számlájára átvezesse. 

 
5. Lovászpatona Község Önkormányzatának  képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az első bekezdés szerinti 
feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a 
hitelszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, 
felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást aláírja az 
Önkormányzat képviseletében. 
 
Felelős: Polgármester  
Határidő: azonnal  ill. folyamatos 

 
 
 
3./ Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Lovászpatona és Lovászpatona Község 
Önkormányzata közötti  Együttműködési Megállapodásának felülvizsgálata 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
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Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 3/2020. (I. 6.) határozata a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal 

kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról  
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1)-(3) 
bekezdése előírásai szerint az Önkormányzat és a Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat Lovászpatona között megkötött együttműködési 
megállapodást felülvizsgálta, melyet változatlan feltétételekkel továbbra 
is hatályban kíván tartani. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pintér Imre polgármester   

 
 

4./ Önkormányzati közétkeztetési konyhára helyben termesztett zöldségek biztosítása.  
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 Önkormányzat Képviselő-testülete 
4/2020. (I. 6.) határozata az önkormányzati közétkeztetési konyha 
zöldség szükségletének biztosításáról  
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy 
határozott, hogy Járási Startmunka Mintaprogram keretében a 2020-
2021 évi mezőgazdasági programelemben termelt javakat a 
Lovászpatona Község Önkormányzata által üzemeltetni tervezett 
szociális és iskola konyha részére, annak igényei szerint, beszállítja, 
értékesítésre csak a felesleg kerül. Továbbá ha a konyha feldolgozott 
zöldségféléket igényel, akkor azok feldolgoztatását a saját 
terményekből a Lovászpatonai Feldolgozó és Kereskedelmi Start 
Szociális Szövetkezettel végezteti el. 
 
Határidő: azonnal  ill. folyamatos 
Felelős: Polgármester 
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5./ Polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása  
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  
5/2020. (I. 6.) határozata a polgármester szabadságolási 
ütemtervéről 
 
1. Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy Pintér Imre, főállású polgármester a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 
225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2020. évben 39 
munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint:  
Alapszabadság: 25  nap  
Pótszabadság: 14 nap  
2019. évben fel nem használt szabadság: 10 nap 
 
2. Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. 
pontban megállapított 49 munkanap szabadság ütemezését az alábbiak 
szerint hagyja jóvá:  
 
 

 
3. Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét, 
hogy Lovászpatona Község Polgármestere részére a jelen határozat 1. 

hónap naptári nap igénybe venni 
kívánt napok száma 

Január  10., 21. 2 nap 

Február 26-28. 3 nap 

Március 13-16. 3 nap 

Április 7-9. 3 nap 

Május 26-29. 4 nap 

Június 15-23. 7 nap 

Július 6-17.  10 nap 

Augusztus 11-19. 7 nap 

Szeptember 16-18. 3 nap 

október 5-7. 3 nap 

december 28-31. 4 nap 
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pontja szerint a 2020. évre vonatkozó szabadság értesítőt adja ki és a 
Kttv. 225/C. § (3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. (3) bekezdése 
alapján a nyilvántartás naprakész vezetéséről gondoskodjon.  
 
Felelős: 1.-2. pont esetében: Pintér Imre polgármester, a 3. pont 
esetében dr. Reichert László aljegyző  
Határidő: azonnal 

 
  
 
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 


