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Lovászpatona Község Önkormányzata  
Lovászpatona, Kossuth tér 2. 
 
Szám:  L/48-6/2020.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. a szeptember 14-én  
18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről 

Az ülés helye: Községháza Lovászpatona 

Jelen vannak:   a./ Képviselő-testületi tagok: 
Pintér Imre polgármester, Gróf János, Kiss Ferenc, Lakatos Károly 
Sándorné, 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./ Gyermekétkezetési feladat-ellátási szerződés megvitatása Előterjesztő: Pintér Imre 
polgármester 
 
2./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának 
módosítása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
3./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által jóváhagyott intézményi 
térítési díj önkormányzati rendeletben történő megállapításának véleményezése 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
4./ A V21 számú víziközmű-rendszer 2021-2035. évekre szóló gördülő fejlesztési tervének 
megvitatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
5./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához 
történő csatlakozás  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
6./ A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 
bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI.30.) Korm. rendelet alapján 
kapott bevétel felhasználása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
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II. Napirend tárgyalása:   
 
1./ Lovászpatona, Nagydém és Vanyola Óvodafenntartó Társulása társulási 
megállapodásának módosításának jóváhagyása a Lovászpatonai Önkormányzati 
Konyha társulásba integrálása érdekében  
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  
36/2020. (IX. 14.) határozata gyermekétkeztetési feladat-ellátási 
szerződés kötéséről 
 
1. Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a lovászpatonai Kastélykerti Óvoda és Mini 
Bölcsődébe járó nagydémi gyermekek étkeztetése közfeladat 
ellátására Nagydém Község Önkormányzatával feladat-ellátási 
szerződést köt az Mötv. 41. (6) bekezdése alapján. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Pintér Imre polgármestert, hogy a 

határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződést aláírja.  
 

Határidő:  azonnal,  
Felelős:  Pintér Imre polgármester   
 

 
2./ 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 
37/2020. (IX. 14.) határozata a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról 
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása Társulási 
Megállapodásának 21. módosítását, valamint azt egységes szerkezetben 
az előterjesztés 1. és 2. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Társulási 
Megállapodás törzskönyvi átvezetése kapcsán a technikai jellegű 
módosításokat saját hatáskörben végrehajtsa.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

 
3./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által jóváhagyott intézményi 
térítési díj önkormányzati rendeletben történő megállapításának 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 
38/2020. (IX. 14.) határozata a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról 
  
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási 
Tanácsa 17/2020. (VIII. 26.) határozatával jóváhagyott, a Pápakörnyéki 
Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és a 
fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával 
egyetért. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Polgármester 
 

4./ A V21 számú víziközmű-rendszer 2021-2035. évekre szóló gördülő fejlesztési 
tervének megvitatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  

 
 
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
39/2020. (IX. 14.) határozata a víziközmű rendszer gördülő 
fejlesztési tervéről 

 
 

1. Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) 



4 
 

bekezdésében előírt 2021-2035. időtávra szóló V21 számú 
víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet 
megtárgyalta. 
 
a) A Képviselőtestület véleményezési jogával élve egyetért a Pápai 

Víz- és Csatornamű Zrt. bérleti-üzemeltetési szerződés alapján 
üzemeltetett víziközművek és vagyonelemek előterjesztés 
szerinti felújítási, pótlási tervével. 

 
b) A Képviselőtestület jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. 

bérleti-üzemeltetési 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. 

Határidő: azonnal  
Felelős: Pintér Imre polgármester  

 
 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2020. (IX. 14.) határozata a közös tulajdonú víziközmű-eszközök 
fejlesztéséről  
 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 
önkormányzatok közös tulajdonában lévő V21 számú víziközmű-
rendszer(ek) 2021-2035. évekre szóló gördülő fejlesztési tervét 
elfogadja, jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület 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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5./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi 
fordulójához történő csatlakozás  
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 Önkormányzat Képviselő-testülete 
41/2020. (IX. 14.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 

 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évre 
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz. 
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozásról, valamint az 
elektronikus adatbázis használatáról szóló Nyilatkozat aláírására és a 
pályázati kiírás közzétételére. 

 
Határidő: 2020. október 1. 
Felelős: polgármester 
 
 

6./ A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 
bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI.30.) Korm. rendelet 
alapján kapott bevétel felhasználása 
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 
42/2020. (IX. 14.) határozata a központi kiegészítő támogatás 
felhasználásáról 

 
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadás 
előirányzatát a Lovászpatona, Nagydém és Vanyola  Óvodafenntartó 
Társulása részére 4.378.350,-Ft összeggel megnöveli (ezen belül az 
óvodai köznevelési feladatok támogatása 4.148.350,-Ft, mini bölcsőde 
bértámogatás 230.000,-Ft)  
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A testület az Önkormányzat szociális étkeztetés előirányzatát 65.000,-
Ft-tal, az intézményi gyermekétkeztetés előirányzatát 897.600,-Ft-tal, a 
könyvtári és közművelődési feladatok előirányzatát 503.100,-Ft 
összeggel megemeli 
  
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előirányzatokat a 
Kvtv. 2. melléklete szerinti szabályok alapján használja fel. 
 
Határidő: 2020. december 31. 
Felelős: Pintér Imre polgármester 

 
 
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 18,55 órakor 
bezárta. 
 

K.m.f.  

 

 
Pintér Imre Horváth Mária  

polgármester jegyző 
 
 
 

dr. Reichert László 
aljegyző 


