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

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. február 12-én 17,00 

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, Pula Tamás és 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 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./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megvitatása  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
2./ A gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosítása  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
3./ Kastélykerti Óvoda és Mini Bölcsőde udvarának térkövezése 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 

4./ Általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezése  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
5./ Döntés a  településrendezési eszközök módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról 
és a záró szakmai véleményezési szakaszra küldésről 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
6./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának 
módosítása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
7./ Pápai Rendőrkapitányság épületének felújítási támogatásáról  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
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II. Napirend tárgyalása:  
 
1./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megvitatása  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotta:  

 
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

1/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

(a rendelet szövege mellékelve) 
 
2./ A gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosítása  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotta:  

 
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
(a rendelet szövege mellékelve) 

 
 
3./ Kastélykerti Óvoda és Mini Bölcsőde udvarának térkövezése 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 

Pintér Imre polgármester: az óvoda gépjármű bejáró ingatlanrésze nagy igénybevételnek van 
kitéve. Ezen zajlik az óvodához, az iskolához, a könyvtárhoz és a közétkeztetési konyhához 
menő forgalom. Korábban is rossz állapotban volt a terület, de az óvoda épületének felújítása 
után még kátyúsabb lett. Az előzetes terveknek megfelelően bekért három árajánlatot a terület 
térkövezésére. Javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő Viaconstruct Kft-t bízza meg az 
önkormányzat.  
 
A szóbeli előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
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Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2020. (II. 12.) határozata az óvodaudvar térkövezéséről 
 

1) Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Lovászpatona, Kossuth u. 48. száma alatti (146 hrsz) 
Kastélykerti Óvoda és Mini Bölcsőde ingatlanon térkő burkolatú, 
gépjármű közlekedésre alkalmas, utat építtet.  
 

2) A Képviselő-testület munka kivitelezésére a Viaconstrust Kft-t ajánlatát 
fogadja el bruttó 5.080.000,-Ft összegben. 

 

3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási 
Szerződés megkötésére. 

 
 

Felelős: Pintér Imre polgármester 
Határidő: azonnal 

4./ Általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezése  
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 
7/2020. (II. 12.) határozata az általános iskolai körzethatárok 
véleményezéséről 

 
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 
azzal, hogy a Lovászpatona település teljes közigazgatási területére 
vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskola a Lovászpatonai 
Bánki Donát Általános Iskola (8553 Lovászpatona, Kossuth Lajos u. 
50.) a tankerületi igazgató tájékoztatásában foglaltak szerint.  

 
Felkéri a testület a polgármestert, hogy a határozatot közölje a Pápai 
Tankerületi Központ tankerületi igazgatójával. 

 
Felelős: Pintér Imre polgármester 
Határidő: 2020. február 15. 

 
 
5./ Döntés a településrendezési eszközök módosítása véleményezési szakaszának 
lezárásáról és a záró szakmai véleményezési szakaszra küldésről 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
8/2020. (II. 12.) határozata a  településrendezési eszközök 
módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról és a záró 
szakmai véleményezési szakaszra küldésről 
 
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 59/2019. 
(XI. 28.) számú önkormányzati határozattal elindult településrendezési 
eszközök módosítása partnerségi és véleményezési szakaszát a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően lebonyolította. Partnerségi észrevétel, 
javaslat nem érkezett, így a partnerségi egyeztetést lezárja.  
 
A környezeti vizsgálat elkészítését és előzetes állásfoglalás kérését sem 
tartja indokoltnak a módosítás jellege miatt. A Képviselő-testület a 
megismert dokumentációt az állami főépítésznek záróvélemény  
küldésére alkalmasnak tartja 
Ezen döntését közzéteszi. 
 
Felelős: Pintér Imre polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási 
Megállapodásának módosítása 
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  
9/2020. (II. 12.) határozata Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról 
 
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási 
Megállapodásának 20. módosítását, valamint azt egységes szerkezetben 
az előterjesztés 1. és 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Társulási 
Megállapodás törzskönyvi átvezetése kapcsán a technikai jellegű 
módosításokat saját hatáskörben végrehajtsa.  
 
Felelős: Pintér Imre polgármester 
Határidő: azonnal 
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7./ Pápai Rendőrkapitányság épületének felújítási támogatásáról  
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  
10/2020. (II. 12.) határozata a Pápai Rendőrkapitányság nagyterme 
felújításának támogatásáról 
 
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta 
a „Pápai Rendőrkapitányság épületének felújítási támogatásáról” című 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápai 
Rendőrkapitányság pápai épületének nagyterme felújításához 30.000,-
Ft, azaz bruttó Harmincezer forint támogatást nyújt, új bútorzat és 
berendezési tárgyak beszerzése érdekében.  
 
Felhatalmazzák a polgármestert, hogy gondoskodjon az adományozási 
megállapodás aláírásáról és a támogatás átutalásáról. 
 
Felelős: Pintér Imre polgármester 
Határidő: 2020. március 31. 

 
 
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 17,30 órakor 
bezárta. 

K.m.f. 

 

 
Pintér Imre Horváth Mária  

polgármester jegyző 
 
 
 
 

dr. Reichert László 
aljegyző 


