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Lovászpatona Község Önkormányzata  
Lovászpatona, Kossuth tér 2. 
 
Szám:  L/48-4/2020.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. július 16-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, Gróf János, 
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./ Folyószámlahitel szerződés módosítása  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
2./ Tájékoztató veszélyhelyzetben, koronavírus járvány alatt hozott polgármesteri döntésekről 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
3./ Beszámoló az önkormányzat által elnyert pályázatok megvalósításával kapcsolatban tett 
intézkedésekről 
 Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
4./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 
megvitatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
5./ Lovászpatona, Nagydém és Vanyola Óvodafenntartó Társulása társulási megállapodásának 
módosítása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
6./ Kastélykerti Óvoda és Mini Bölcsőde Alapító Okirata módosítása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
7./ Pápai Rendőrkapitányság 2019. évi közbiztonsági beszámolójának megvitatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
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8./ Az Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló átfogó értékelés megvitatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
9./ Adomány nyújtása a Pápai Katasztrófavédelemi Kirendeltség működéséhez 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
10/ Utak átminősítése és értékesítése 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
11./ Egyedi szennyvízkezelés VP6-7.2.1.2-16 pályázat benyújtása, Települési 
Szennyvízkezelési Program készítése 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
12./ Településrendezési eszközök felülvizsgálata  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
II. Napirend tárgyalása:  
 
1./ Folyószámlahitel szerződés 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  
23/2020. (VII. 16.) határozata folyószámlahitel felvételéről 

 
1. Lovászpatona Község Önkormányzata átmeneti likviditás 

biztosítása céljából 11.600.000,-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 
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 
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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 a 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 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 

. 
 
2./ Tájékoztató veszélyhelyzetben, koronavírus járvány alatt hozott polgármesteri 
döntésekről 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
  
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett  a következő határozatot hozta:  
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
24/2020. (VII. 16.) határozata a polgármester veszélyhelyzetben 
hozott döntései tudomásul vételéről. 
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Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. 
(III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet 
időtartama alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 
felhatalmazás alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó 
ügyekben meghozott, az előterjesztésben felsorolt 
polgármesteri döntéseket tudomásul veszi. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3./ Beszámoló az önkormányzat által elnyert pályázatok megvalósításával 
kapcsolatban tett intézkedésekről 
 Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – számozott határozat hozatala nélkül – beszámolót 
tudomásul vette.  
 
4./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 
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  
7/2020. (VI. 23.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról 
(a rendelet szövege mellékelve) 

 
5./ Lovászpatona, Nagydém és Vanyola Óvodafenntartó Társulás Társulási 
Megállapodása módosításának jóváhagyása  
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  
25/2020. (VII. 16) határozata a Lovászpatona, Nagydém és Vanyola 
Óvodafenntartó Társulás Társulási Megállapodása módosításának 
jóváhagyásáról 
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Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Lovászpatona, Nagydém és Vanyola Óvodafenntartó Társulás 
Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyása” című 
előterjesztés megtárgyalta és a Magyarország helyi önkormányzatokról 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében foglaltak 
alapján az alábbi döntéseket hozta: 

 
1) A Képviselő-testület Lovászpatona, Nagydém és Vanyola 

Óvodafenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását 
jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal, valamint az ez 
alapján készült egységes szerkezetű társulási megállapodást jelen 
határozat 2. melléklete szerinti tartalommal  jóváhagyja. 
 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a község polgármesterét a 
társulási megállapodás módosításának és az új, egységes 
szerkezetbe foglalt szövegének az aláírására. 
  

Határidő: azonnal 
Felelős: Pintér Imre polgármester  

 
6./ Kastélykerti Óvoda és Mini Bölcsőde Alapító Okirata 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  
26/2020. (VII. 16.) határozata a Kastélykerti Óvoda és Mini 
Bölcsőde alapító okirat módosításának véleményezéséről 
 
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Kastélykerti Óvoda és Mini Bölcsőde Alapító Okirata módosítása, a 
Kastélykerti Óvoda és Mini Bölcsőde Alapító Okirata módosítása” 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:     
 
A Képviselő-testület a Lovászpatona, Nagydém és Vanyola 
Óvodafenntartó Társulás Társulási Megállapodása 6.8. pontjában 
foglaltak szerint eljárva véleményezte a Kastélykerti Óvoda és Mini 
Bölcsőde ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt Alapító Okirata 
módosítását  és a Kastélykerti Óvoda és Mini Bölcsőde 2. 
mellékleteként csatolt  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát, melyben foglaltakkal egyetért és javasolja a Társulás 
Társulási Tanácsának a tárgyban benyújtott okiratok   2020. szeptember 
01. napjával történő hatályba léptetéssel való  jóváhagyását. 
 
Felelős: Pintér Imre polgármester 
Határidő: azonnal 



6 
 

 
7./ Pápai Rendőrkapitányság 2019. évi közbiztonsági beszámolójának 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 
27/2020. (VII. 16.) határozata a  2019. évi közbiztonsági 
beszámolóról 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pápai 
Rendőrkapitányság Csóti Körzeti Megbízotti Csoport 2019. évi 
beszámolóját Lovászpatona község közbiztonsági helyzetéről és a 
közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről az előterjesztés szerint 
elfogadta. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
8./ Az Önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló átfogó értékelés megvitatása 

Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 (Előterjesztés a meghívó melléklete) 

 
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  
28/2020. (VII. 16.) határozata a gyermekvédelmi feladatok 2019. évi 
ellátásáról  
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2019. évi átfogó 
értékeléséről szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
9./ Adomány nyújtása a Pápai Katasztrófavédelemi Kirendeltség működéséhez 
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 
29/2020. (VII. 16.) határozata a Pápai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség támogatásáról  
 
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége részére a feladataik ellátáshoz 10.000,-Ft működési 
támogatást biztosít a 2020. évi költségvetése terhére. 
 
Felhatalmazzák a polgármestert au adományozási szerződés 
megkötésére. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pintér Imre polgármester 
 

 
10/ Utak átminősítése és értékesítése 
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 
30/2020. (VII. 16.) határozata utak átminősítéséről és 
értékesítéséről  

 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
1.) tulajdonosként és közútkezelőként hozzájárul ahhoz, hogy a 

Lovászpatona Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában 
lévő, Lovászpatona, külterület 0189/30 hrsz-on nyilvántartott kivett, 
út művelési ágban szereplő, önkormányzati közút területéből a 
0189/4 hrsz-ú úttal határos ingatlanrészt, valamint a Lovászpatona, 
külterület 013, 023/1, 023/2 hrsz-ú út művelési ágban szereplő 
ingatlanokat a  Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési és 
Műszaki Engedélyezési Főosztály Útügyi Osztálya a Veszprémterv 
Kft. (Veszprém, Jutasi u.21.) által készített tervdokumentáció 
alapján „közforgalom elől el nem zárt magánúttá minősítse. 

    
2.) Egyetért azzal, hogy a 0189/30 hrsz-ú ingatlan átminősítet területe 

értékestésre kerüljön Szabó Ervin részére  és - telekalakítási eljárás 
lefolytatása során – beolvadjon Szabó Ervin (Lovászpatona, 
Rákóczi u. 24.)  0189/4 hrsz-ú  ingatlanába. 
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3.) Egyetért azzal, hogy a 013, 023/1 és 023/2 hrsz-ú átminősített 
ingatlanok értékesítésre kerüljenek Soós Roland (Lovászpatona, 
József A. u. 13.)  részére.  

4.) egyetért az 1. pontban nevesített átminősített ingatlanok 
forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyonból forgalomképes 
üzleti vagyonná történő átminősítésével, 

 
5.) egyetért azzal, hogy az útátminősítéssel  és a telekalakítással 

összefüggő hatósági eljárások során keletkező költségeket  a Szabó 
Ervin és Soós Roland viselje, 

 
6.) felhatalmazza a polgármestert az Útügyi Osztály előtt az 

útátminősítési eljárás kezdeményezésére, a szükséges telekalakítási 
eljárással, valamint az adásvételi szerződéssel kapcsolatos 
jognyilatkozatok megtételére és annak aláírására. 

 
Felelős: Pintér Imre polgármester 
Határidő: 2020. augusztus 31.  

 
 
 
11./ Egyedi szennyvízkezelés VP6-7.2.1.2-16 pályázat benyújtása, Települési 
Szennyvízkezelési Program készítése 
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:  
 

31/2020. (VII. 16.) határozat  
 

Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1) felkéri a polgármestert, hogy a Települési Szennyvízkezelési 

Program elkészítéséhez legalább három különböző 
cégtől/vállalkozótól árajánlatot kérjen be, ezt követően a 
legalacsonyabb összegű ajánlatot adó céggel/vállalkozással a 
program elkészítésére vonatkozó szerződést kösse meg. 

2) felkéri a polgármestert, hogy a Települési Szennyvízkezelési 
Program készítője számára írja elő, hogy a program az egyedi 
szennyvízkezelési megoldásokra, valamint a vezetékes szennyvíz 
elvezetés és szennyvíztisztítóval történő szennyvízkezelésre is 
biztosítson lehetőséget.    

 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal és folyamatos 
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12./ Településrendezési eszközök felülvizsgálata  
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  
32/2020. (VII. 16.) határozata a településrendezési eszközök kisebb 
módosításáról 

 
1) Lovászpatona község Önkormányzati Képviselő Testülete a 
„Településrendezési eszközök felülvizsgálata” című napirendet 
megtárgyalta és egyetért az előterjesztésben szereplő, kisebb 
településrendezési eszköz módosításokkal. 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
településtervezői árajánlat szerint, településrendezési szerződést kössön 
a kérelmezőkkel, és az alapján gondoskodjon a módosítási eljárás 
lefolytatásáról. 

Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 19,35 órakor 
bezárta. 

K.m.f. 

 

 
Pintér Imre Horváth Mária  

polgármester jegyző 
 

 
 
 

dr. Reichert László 
aljegyző 


