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Lovászpatona Község Önkormányzata  
Lovászpatona, Kossuth tér 2. 
 
Szám:  L/48-8/2020.  

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. október 19-én  9,00 
órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről 

Az ülés helye: Községháza Lovászpatona 

Jelen vannak:   a./ Képviselő-testületi tagok: 
Pintér Imre polgármester, Tóth Szabolcs alpolgármester, Lakatos 
Károly Sándorné, Pula Tamás és Sós Éva  képviselők 

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: 
 Dr. Reichert László aljegyző, mint a jegyzőkönyv tartalmáért felelős 
 Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető 
 

I. Napirend előtt:  
 
Pintér Imre polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselő-
testület 5 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 államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó önkormányzati 
rendelkezések felülvizsgálata  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
2./ Az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatásáról szóló 2020. évi pályázat 
benyújtásának megvitatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
3./ Civil szervezetek támogatási kérelmének elbírálása  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
 
II. Napirend tárgyalása:   
 
1./ Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó önkormányzati 
rendelkezések felülvizsgálata  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
rendeletet alkotta:  
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Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2020 (X. 30.) önkormányzati rendelete  

az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról 
(a rendelet szövege mellékelve) 

 
2./ Az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatásáról szóló 2020. évi pályázat 
benyújtásának megvitatása 
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Pintér Imre polgármester: az írásos előterjesztésként megküldött pályázati kiírás alapján 
alpolgármester úrral bejárták a település külterületét, különös tekintettel a már korábban 
hulladékkal terhelt területekre. Az előzetes várakozással szemben a korábban megtisztított 
illegális hulladék lerakóhelyeken minimális hulladékot találtak, amelyek elszállítását és 
kezelését saját erőből meg tudják oldani. Emiatt nem javasolja pályázat benyújtását a 
„Tisztítsuk meg az Országot!” program keretében.       
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – számozott határozat hozatala nélkül – javaslattal 
egyetértett.   
 
 
3./ Civil szervezetek támogatási kérelmének elbírálása  
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester 
 
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
  
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
50/2020. (X. 19.) határozata a Lovászpatonai Kissomlyó-hegy 
Kertbarát Kör támogatási kérelméről 
 
Lovászpatona község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kissomlyó-hegy Kertbarát Kör támogatás iránti kérelmével kapcsolatos 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) Lovászpatona község Önkormányzata képviselő-testülete az 
önkormányzat 2020. évi költségvetésében a civil szervezetek 
támogatására meghatározott előirányzat terhére a Lovászpatonai 
Kissomlyó-hegy Kertbarát Kör civil szervezet részére a 2020. évi 
kulturális programjának megvalósításához 30.000,- Ft, azaz 
Harmincezer forint támogatást biztosít.  

2.) A támogatás kifizetésének módja készpénzben a házi pénztáron 
keresztül a pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás aláírását követő 8 
napon belül. 

3.) Lovászpatona község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a támogatott szervezet részére a pénzeszköz 
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átadásáról szóló megállapodást írja alá és gondoskodjon a támogatás 
kifizetéséről. 
 
Felelős: Pintér Imre polgármester 
Határidő: 2020. október 27.      

 
 

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
50/2020. (X. 19.) határozata a lovászpatonai Avarok Nyilai  
Íjásztized támogatási kérelméről 
 
Lovászpatona község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lovászpatonai Avarok Nyilai  Íjásztized támogatás iránti kérelmével 
kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

4.) Lovászpatona község Önkormányzata képviselő-testülete az 
önkormányzat 2020. évi költségvetésében a civil szervezetek 
támogatására meghatározott előirányzat terhére a lovászpatonai Avarok 
Nyilai  Íjásztized civil szervezet részére a 2020. évi kulturális 
programjának megvalósításához 50.000,- Ft, azaz Harmincezer forint 
támogatást biztosít.  

5.) A támogatás kifizetésének módja készpénzben a házi pénztáron 
keresztül a pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás aláírását követő 8 
napon belül. 

6.) Lovászpatona község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a támogatott szervezet részére a pénzeszköz 
átadásáról szóló megállapodást írja alá és gondoskodjon a támogatás 
kifizetéséről. 
Felelős: Pintér Imre polgármester 
Határidő: 2020. október 27.      

 
Pintér Imre polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy a Vevő  elkészíttette a Bakonyság 
felőli tóhoz vezető utak adásvételi szerződés tervezetét. A szerződés véglegesítése 
folyamatban van. Az utak átminősítésére a tulajdonjog átruházásával egyidejűleg kerül sor a 
földhivatalnál az útügyi hatóság állásfoglalása alapján.  Soós Roland vevő írásban javaslatot 
tett az út „Tó utcára” történő elnevezésére. A közterület elnevezésének eljárását a  közterület-
elnevezés és a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és házszám táblák 
elhelyezéséről szóló 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerin fogják 
lefolytatni, a rendeletben szereplő véleményeztetési eljárást követően.   
 
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 10,15 órakor 
bezárta. 

K.m.f.  
Pintér Imre Horváth Mária  

polgármester jegyző 
 
 

dr. Reichert László 
aljegyző 


