Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám: 127-7/2012.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. március 23-án
20,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésérıl
Az ülés helye: Kultúrház Lovászpatona
Jelen vannak:
a./ Képviselı-testületi tagok:
Pintér Imre polgármester, Horváth Julianna alpolgármester, Kiss
Ferenc, Lakatos Károlyné, Tóth Szabolcs és Weiszné Sós Éva
képviselık
b./ Tanácskozási joggal résztvevı:
dr. Reichert László körjegyzı
Fehér Ildikó jegyzıkönyvvezetı
c./ Meghívott:
Nagy Tamástól a Verbio Gas Pápa Kft.
Ferenczy Péter Verbio Gas Pápa Kft.
4 fı a lakosság körébıl
I. Napirend elıtt:
Pintér Imre polgármester üdvözli a megjelent választópolgárokat és a testület tagjait.
Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselı-testületbıl 6 fı jelen van, így a testület határozatképes.
Az ülést megnyitja. Ezt követıen szavazatra bocsátja a meghívó szerinti napirendet.( Meghívó
a jkv. 1.számú melléklete)
A képviselı-testület a testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1. Településrendezési terv módosítása
Elıterjesztı: Pintér Imre polgármester
2. Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda átszervezése.
Elıterjesztı: Pintér Imre polgármester
3. Lovászpatona Községháza felújítása, az épületet övezı zöldterület felújítása és mellette
fedett, 4 állásásos utcai elárusító hely kialakítása beruházás közbeszerzési eljárása.
Elıterjesztı: Pintér Imre polgármester
4. Óvoda felújítási pályázat benyújtása
Elıterjesztı: Pintér Imre polgármester
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5./ Körzeti megbízottak üzemanyag támogatásáról szóló szerzıdés megvitatása
Elıterjesztı: Pintér Imre polgármester
6./ Gyır Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába
„veszprémvarsányi régiót” képviselı tag delegálása
Elıterjesztı: Pintér Imre polgármester
1. Településrendezési terv módosítása
Elıterjesztı: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester elmondja, hogy a körjegyzı készített egy elıterjesztést a rendezési
terv módosítására annak érdekében, hogy a biogáz üzem megépülhessen.
Dr. Reichert László körjegyzı szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy ezen esetben egy
településfejlesztési döntésrıl van szó, aminek a technikája különbözı lehet. Ami a legjobban
megfelel az építési törvényben foglaltaknak az a megoldás, hogy az önkormányzat
településrendezési szerzıdést köt azzal, aki a településrendezési terv módosítását kéri. A
törvény felhatalmazást ad, hogy a települési önkormányzat egyes célok megvalósítására
településrendezési szerzıdést köthet az érintett tulajdonossal, beruházóval, amelyben a
szerzıdés tárgya lehet különösen a településrendezési tevékenység elıkészítése. A cél
megvalósítható a beruházó saját költségére, ami természetesen megállapodás kérdése. Kérdezi
Nagy Tamástól a Verbio Gas Pápa Kft. képviselıjétıl, hogy ez a fajta megoldás jó lesz-e,
hogy településrendezési szerzıdést kössön a Kft. az önkormányzattal.
Nagy Tamás Verbio Gas Pápa Kft. : természetesen igen, két kiegészítést még javasolni
fognak a tervezethez, erre már van gyakorlatuk más települések vonatkozásában. Az egyik az,
hogy a német félre való tekintettel kétnyelvő szerzıdést kívánnak kötni, természetesen a
magyar nyelvő lesz az irányadó és a magyar bíróság lesz a választott bíróság. Ezt ık elı
fogják készíteni, az alapja és a tartalma is hasonló lesz a lovászpatonai tervezethez. A
felmerülı költségviselı a Verbio lesz. Szeretnék még kiegészíteni továbbá a tervezıvel
történı megállapodással, amiben egyrészt az elvégzendı munka, másrészt az ellenérték is
feltüntetésre kerül. A szerzıdés-tervezetet a Kft. ügyvédjével elkészítik és az önkormányzati
képviselı-testület rendelkezésére bocsátják.
dr. Reichert László körjegyzı : elmondja, hogy az általa készített elıterjesztés csak tervezet,
ami természetesen módosítható a két fél megegyezése alapján. Számba kell vennie a
testületnek a közmeghallgatáson elhangzott olyan javaslatot is mint a kerékpárút építése.
Pintér Imre polgármester: kéri a képviselı-testületet, hogy jelen esetben arról határozzanak,
hogy elindítják-e a rendezési terv módosításának folyamatát és a településrendezési
szerzıdés elıkészítésére kidolgozzanak egy anyagot.
A képviselı-testület 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselı-testülete
36/2012. (III. 23.) határozat
Lovászpatona Község Képviselı-testülete a község hatályos
településrendezési tervének módosítása céljából, az épített környezet
alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3)
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bekezdésének a) pontja alapján az alábbi településfejlesztési koncepciót
fogadja el:
A beruházó és a költségeket viselı VERBIO Gas Pápa Kft. (8500 Pápa,
Rákóczi u. 3.) kérésének megfelelıen a Lovászpatona 0211/1 helyrajzi
szám alatt bejegyzett 113.313 m2 nagyságú „szántó” mővelési ágú
ingatlanon biogáz üzem létesülhessen. A projekt megvalósíthatósága
érdekében a Településrendezési és Szabályozási Tervet és a Helyi
Építési Szabályzatot módosítani kell.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti
településrendezési terv módosítására vonatkozó településrendezési
szerzıdés elıkészítésére.
Felelıs: Pintér Imre polgármester
Határidı: 2012. június 30.
2. Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda átszervezése.
Elıterjesztı: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: az Országgyőlés 2011. december 19-én fogadta el a nemzeti
köznevelésrıl szóló törvényt, mely szerint 2013. január 1. napjától az önkormányzati
fenntartásban mőködı általános iskolai köznevelési feladatok ellátásáról törvény erejénél
fogva az állam gondoskodik. Az óvodai nevelés továbbra is kötelezı önkormányzati feladat
marad.
Mivel önkormányzatunknál társulásban fenntartott, többcélú – iskola és óvoda - köznevelési
intézmény mőködik a jogszabályváltozások miatt az intézményt ketté kell választani. A
konkrét feladatokat és lépéseket az írásos elıterjesztés tartalmazza.
A képviselı-testület 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselı-testülete
37/2012. (III. 23.) Határozat
Lovászpatona
Község
Önkormányzata
Képviselı-testülete
(továbbiakban: Képviselı-testület) megtárgyalta Pintér Imre
polgármester „Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda átszervezése”
címő elıterjesztését és a következı határozatot hozza:
1) Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
kifejezi azon szándékát, hogy a Nagydém és Vanyola községek
Önkormányzataival közösen fenntartott Bánki Donát Általános Iskola
és Óvoda intézményt – jogszabályi változásokra figyelemmel – át
kívánja szervezni.
2) A Képviselı-testület az átszervezést a Bánki Donát Általános Iskola
és Óvoda intézmény alapító okiratának módosításával, az Óvoda
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intézményegységek kiválásával, és új költségvetési szervként való
létrehozásával kívánja végrehajtani.
3) Az átszervezés határidıkre történı végrehajtása érdekében az alábbi
feladatokat határozza meg:
a)Javaslatot kell kérni független közoktatási szakértı személyére
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Fıosztályától
Felelıs:
Pintér Imre polgármester
Határidı:
2012. március 30.
b)
A
társult
önkormányzatok
döntésének/szándéknyilatkozatának kikérése
Felelıs:
Pintér Imre polgármester
Határidı:
2012. március 30.

elvi

c) Független közoktatási szakértı megbízása szakvélemény
készítésére.
Felelıs:
Pintér Imre polgármester
Határidı:
2012. április 5. ( A kormányhivatal javaslatának
megérkezését követıen)
d)Egyeztetés az Intézmény közalkalmazotti közösségeivel,
szülıi és diák közösségeivel
Felelıs:
Némethné Tibold Szilvi igazgató és Pintér Imre
polgármester
Határidı:
2012. április 19.
e) Nemzetiségi Önkormányzatok egyetértésének beszerzése.
Felelıs:
Pintér Imre polgármester
Határidı:
2012. április 19.
f) Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Fıosztály
szakvéleményének kikérése
Felelıs:
Pintér Imre polgármester
Határidı:
2012. április 20. (A szakértıi anyag és a teljes
átszervezési egyeztetési anyag elkészültét
követıen)
g) Átszervezést kimondó önkormányzati döntés meghozatala,
Társulási megállapodás módosítása
Felelıs:
Képviselı-testület
Határidı:
2012. május 17.
h) Az Iskola alapító okiratának módosítása, az Óvoda, mint új
költségvetési szerv alapító okiratának elfogadása.
Felelıs:
Képviselı-testület
Határidı:
2012. május 17.
i)Óvoda vezetı pályázat kiírása, pályáztatás lebonyolítása.
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Felelıs:
Határidı:

dr. Reichert László körjegyzı
2012. június 30.

j) Az Óvoda költségvetési szerv részére adószám kérése,
törzskönyvi bejegyzése, önálló bankszámla nyitása
Felelıs:
dr. Reichert László körjegyzı
Határidı:
2012. augusztus 31.
k) Az Óvoda gazdálkodási feladatainak elvégzésére az Óvoda és
a Körjegyzıség közötti megállapodás megkötése
Felelıs:
dr. Reichert László körjegyzı
Határidı:
2012. augusztus 31.
Határidı: azonnal és a határozatban foglaltak szerint
Felelıs: Pintér Imre polgármester

3. Lovászpatona Községháza felújítása, az épületet övezı zöldterület felújítása és
mellette fedett, 4 állásásos utcai elárusító hely kialakítása beruházás közbeszerzési
eljárása.
Elıterjesztı: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: felkéri a körjegyzıt ismertesse a közbeszerzési eljárást.
Dr. Reichert László körjegyzı: Lovászpatona Község Önkormányzata egyszerő közbeszerzési
eljárást kezdeményezett Lovászpatona Községháza felújítása, az épületet övezı zöldterület
felújítása és mellette fedett, 4 állásásos utcai elárusító hely kialakítása tárgyban. A
Közbeszerzésekrıl szóló törvény 251.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás három
ajánlattevınek közvetlenül történı kiválasztása mellett került lefolytatásra. A
SZANYÉPSZER KFT. (9317 Szany, Kis u. 18.), a LOMBARD-91 KFT. (8500 Pápa,
Második u. 6.) és a Csizmadia és Társai Kft. (8500 Pápa, Negyedik u. 62/b.) részére az
ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció térítésmentesen megküldésre került.
A Kbt-ben meghatározott határidıig a kiegészítı tájékoztatásra vonatkozó kérdés
ajánlatkérıhöz nem érkezett. Az ajánlattételi határidı, 2012. január 17-én 1500 óra volt. A
megadott határidıig csak 1 ajánlattevı nyújtotta be ajánlatát. A bontásról jegyzıkönyv
készült, amely átadásra került az ajánlattevınek. Az ajánlatok értékelése az alábbi Bírálati lap
alapján megtörtént: az ajánlattevı alkalmas, a benyújtott ajánlata érvényes volt.
Az eljárás tárgyalásos eljárás. Az elsı tárgyalásra 2012. január 17-én 16:00 órakor került sor,
a tárgyaláson elhangzott, hogy a kivitelezés építési hatósági bejelentési kötelezettség alá
tartozik. Ajánlatkérı ezért, újabb tárgyalási forduló kitőzését javasolta, ameddig
leegyeztethetı, hogy tényleg szükséges-e a bejelentés.
A második tárgyalási forduló 2012. március 20-án 16:00 órakor kezdıdött, amirıl ajánlattevıt
2012. március 12-én kiértesítették. A második tárgyalási fordulóban ajánlattevı végsı ajánlati
nyilatkozatot tett. A Bíráló Bizottság javasolja Lovászpatona Község Önkormányzat
Képviselı Testülete részére, hogy az eljárásban nyertes ajánlattevıként a Csizmadia és Társai
Kft. kerüljön megnevezésre nettó 13.751.495,-Ft ajánlati árral.

5

A képviselı-testület 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselı-testülete
38/2012. (III. 23.) Határozat
Lovászpatona
Község
Önkormányzata
Képviselı-testülete
(továbbiakban:
Képviselı-testület)megtárgyalta
Pintér
Imre
polgármester tárgyi elıterjesztését és a következı határozatot hozza:
1) A Képviselı-testület a 135/2008 (X.18) FVM rendelet szerint, a
Falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehetı támogatás jogcímén, az
EMVA és a Magyar Kormány által biztosított forrásból támogatott
„Lovászpatona Községháza felújítása, az épületet övezı zöldterület
felújítása és mellette fedett, 4 állásásos utcai elárusító hely
kialakítása” elnevezéső egyszerő közbeszerzési eljárásra a Csizmadia
és Társai Kft. (8500 Pápa, Negyedik utca 62/b.) által benyújtott
ajánlatot é r v é n y e s ne k tekinti.
2) A Képviselı-testület a „Lovászpatona Községháza felújítása, az
épületet övezı zöldterület felújítása és mellette fedett, 4 állásásos utcai
elárusító hely kialakítása” elnevezéső egyszerő közbeszerzési eljárás
n y e r t e s a j á n l a t t e v ı j e k é n t a Csizmadia és Társai Kft.
(8500 Pápa, Negyedik utca 62/b.) - t hirdeti ki nettó 13.751.495,-Ft
ajánlati árral.
3) A Képviselı-testület a határozat mellékleteit képezı ö s s z e g e z é s
t - az ajánlattevı, valamint a Közbeszerzési Tanács részére -, és az
eljárás eredményérıl szóló tájékoztatót - a Közbeszerzési Tanács
részére - megküldésre alkalmasnak tartja.
4) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási
szerzıdés megkötésére.
Határidı: a 3) pont tekintetében 2012. március 26., a 4) pont esetén
2012. április 6.
Felelıs: Pintér Imre polgármester

4. Óvoda felújítási pályázat benyújtása
Elıterjesztı: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: megjelentek az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó és a felzárkóztatási támogatásról szóló Belügyminiszteri
rendeletek. Az óvoda felújítására beadható pályázat lehetıséget adna arra, hogy az óvodát a
kastély épületébıl külön helyrajzi számú épületbe – a volt alsós osztályok helyére helyezzék át, s a támogatással az épület is megújulna. A pályázat beadására kevés idı áll
rendelkezésre. Menet közben kiderült, hogy a költségek a vártnál nagyobbak, mivel az új
helyen már egy új óvodára vonatkozó elıírásokat kell betartani. Tornaszoba kel, szertár,
megfelelı nagyságú foglalkozó termek stb. A pályázatot ennek ellenére beadásra javasolja, az
elnyerhetı maximális támogatás 30 millió forint, a kötelezı saját rész 10 %.
A képviselı-testület 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
6

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselı-testülete
39/2012. (III. 23.) Határozat
Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselı-testülete elhatározza,
hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be a Bánki Donát
Általános Iskola és Óvoda intézmény Óvoda épületének felújítása
tárgyában.
Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselı testülete biztosítja a pályázaton elnyerhetı maximális összeg mértékéig - a minimálisan
meghatározott 10%-os önrészt, maximum 3 333.333 Ft-ot, azaz
Hárommillió-háromszázharmincháromezer-háromszázharminchárom
forintot, amelyhez Lovászpatona Község Önkormányzata 2012. évi
költségvetésérıl szóló rendeletében keretet biztosít.
Lovászpatona
Község
Önkormányzati
Képviselı
testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja a pályázó nyilatkozatát
arról, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás
megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének
megfelelıen a mőködtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok
betartásával hasznosítja.
Határidı: 4/2012. (III. 1.) BM rendelet által meghatározott határidık
Felelıs: Pintér Imre polgármester

5./ Körzeti megbízottak üzemanyag támogatásáról szóló szerzıdés megvitatása
Elıterjesztı: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: a legutóbbi csóti KMB térségi értekezleten azzal értettek egyet a
jelen lévı polgármesterek és rendırség képviselıi, hogy lakosonként és havonta 10 forint
üzemanyag támogatást biztosítanak a körzeti megbízottak számára. Javasolja az ennek
megfelelı döntés meghozatalát.
A képviselı-testület 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselı-testülete
40/2012. (III. 23.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának képviselı-testülete úgy
határozott, hogy a 2012. 01. 01-12. 31. közötti idıszakra - 1 évre – a
Veszprém megyei Rendır-fıkapitányság részére 12.590,-Ft/hó, egy
évre 151.080,-Ft, azaz Egyszázötvenegyezer-nyolcvan forint támogatást
ad azzal, hogy a fenti összeget a Pápai Rendırkapitányság
Közrendvédelmi Osztály állományába tartozó Csóti Kistérségi Körzeti
Megbízotti Csoport által használt szolgálati gépkocsi - belsı normában
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meghatározott mértéken felüli - üzemeltetésére (üzemanyag-költségek
fedezésére) - kell fordítani.
A támogatás az errıl szóló megállapodás aláírását követı 8 napon belül
egyösszegben kell átutalni.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyban kötendı
támogatási megállapodás aláírására.
Felelıs: Pintér Imre polgármester
Határidı: 2012. március 30.

6./ Gyır Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába „veszprémvarsányi régiót” képviselı tag delegálása
Elıterjesztı: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: Tápszentmiklós polgármestere Kovács József úr, lemondott a Gyır
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában a
„veszprémvarsányi régiót” képviselıi tisztjérıl. Az új képviselınek Valiczkó Mihályt
Gyırasszonyfa polgármesterét javasolták a legtöbben. Javasolja Valiczkó Mihály delegálását
társulási tanácsba.
A képviselı-testület 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
41/2012. (III. 23.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzatának képviselı-testülete a Gyır
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsába a “Veszprémvarsányi régió” képviseletében Gyırasszonyfa
Község polgármesterét Valiczkó Mihály urat delegálja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a Gyır Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást értesítse.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2012. március 31.
Pintér Imre polgármester: a Medicopter Alapítvány támogatás iránt nyújtott be kérelmet. Az
alapítvány szolgáltatása a lovászpatonaiaknak is segítségére,. ezért javasolja egyszeri 10.000,Ft-os támogatás nyújtását.
A képviselı-testület 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselı-testülete
42/2012. (III. 23.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Medicopter
Alapítványt 10.000,- Ft-tal támogatja.
Utasítja a polgármestert, hogy intézkedjék a támogatás átutalásáról.
Felelıs: Pintér Imre polgármester
Határidı: 2012. április 30.
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Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester az ülést 20,50 órakor bezárta.

K.m.f.

Pintér Imre
polgármester

dr. Reichert László
körjegyzı
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