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Lovászpatona Község Önkormányzata  
Lovászpatona, Kossuth tér 2. 
 
Szám:  L/48-5/2020.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. július 31-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  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 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./ Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezet és az alpolgármesteri 
tiszteletdíjról szóló előterjesztés megvitatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
2./ Szociális tűzifa pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
 
II. Napirend tárgyalása:  
 
1./ Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezet és az 
alpolgármesteri tiszteletdíjról szóló előterjesztés megvitatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
A képviselők tiszteletdíjáról szóló előterjesztéshez  kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúan – a következő rendeletet alkotta:  

 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
8/2020. (VII. 31.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról  
 (a rendelet szövege mellékelve) 
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Pintér Imre polgármester:  az alpolgármester úr tiszteletdíját és költségtérítését a 
veszélyhelyzet előtti összegben javasolj megállapítani.  
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 4 igen szavazattal – egyhangúan – a következő határozatokat hozta:  
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
          33/2020. (VII. 31.) határozata az alpolgármester tiszteletdíjáról  
 

Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy Tóth Szabolcs alpolgármester havi tiszteletdíja 2017. 
május 1. napjától - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – 38.500,- 
Ft.  

 
   Felelős: dr. Reichert László aljegyző 
   Határidő: azonnal 
 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
          34/2020. (VII. 31.) határozata az alpolgármester költségtérítéséről 
 

Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy Tóth Szabolcs alpolgármester havi költségtérítése 
2017. május 1. napjától - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – 5.775,- 
Ft.  

 
   Felelős: dr. Reichert László aljegyző 
   Határidő: azonnal 
 
2./ 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  
 35/2020. (VII. 31.) 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.  
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 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati 
feltételek alapján 128 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 162.560 Ft összegű saját forrást, valamint a tűzifa 
szállításából adódó költségeket a 2020. évi költségvetési tartalék terhére 
biztosítja.  

 
 4. Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifa támogatásban 

részesülőktől támogatást nem kér.  
  
 Felelős: Pintér Imre polgármester  

   Határidő: 2020. augusztus 31. az igény elektronikus benyújtására 
 
 
 
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 18,45 órakor 
bezárta. 

K.m.f. 

 

 
Pintér Imre Horváth Mária  

polgármester jegyző 
 

 
 
 

dr. Reichert László 
aljegyző 


