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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Lovászpatona
Község
Önkormányzati
Képviselő-testülete
2012.szeptember 13-án 19,05 órai kezdettel megtartott nyilvános
testületi üléséről.

Az ülés helye: Községháza Lovászpatona
Jelen vannak:
a./ Képviselő-testületi tagok:
Pintér Imre polgármester, Horváth Julianna alpolgármester, Gróf János,
Kiss Ferenc, Lakatos Károlyné, Tóth Szabolcs, Weiszné Sós Éva
képviselők,
b./ Tanácskozási joggal résztvevő:
dr. Reichert László körjegyző,
Zámbóné Bácsi Magdolna költségvetési főelőadó,
Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető.
I. Napirend előtt:
Pintér Imre polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselőtestületből 7 fő jelen van, így a testület határozatképes. Az ülést megnyitja. Ezt követően
szavazatra bocsátja a meghívó szerinti napirendet.(Meghívó a jkv. 1. számú melléklete)
Lovászpatona képviselő-testülete 7 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
a napirendet az alábbiak szerint elfogadta.
Napirend:
1./ Beszámoló az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
2./ 2013. évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
Előterjesztő: Pintér Imre
3./ Pápai többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
4./ Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás szakmai programjának felülvizsgálata
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
II. Napirend tárgyalása:
1./ Beszámoló az Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)

Pintér Imre polgármester szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy ahhoz, hogy az
önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót tárgyalhassák, ahhoz el kellett
fogadni a Körjegyzőség és az Iskola I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, ami
megtörtént. Az előterjesztésben a kiadások 1.1. pontjánál látható, hogy a bérjellegű kiadások
teljesítése 67,76 %-os volt, és ez abból adódott, hogy a tervezéskor még nem lehetett tudni,
hány fő alkalmazhatnak közfoglalkoztatás keretében. Ez költségvetési módosítási tétel lesz.
Lakatos Károlyné képviselő kérdezi, hogy az első lakáshoz jutók támogatása, a
bérletkölcsönök visszafizetésre fognak kerülni.
Zámbóné Bácsi Magdolna költségvetési főelőadó a kérdésre adott válaszában elmondja, hogy
ezek a tételek már kifutóban vannak, évről évre kevesebb lesz a kintlévőség. Évente
felülvizsgálják, felszólításokat küldenek ki és utána a tartozások egy része befizetésre, kerül.
Horváth Julianna képviselő kérdezi, hogy az első lakáshoz jutók támogatását kik kaphatják.
Pintér Imre polgármester elmondja, hogy az a házaspárok és élettársak kaphatják, akik az első
lakásukat vásárolják. Azt ösztönzi ez a fajta támogatás, hogy Lovászpatonán telepedjenek le,
alapítsanak családot, ide járjanak óvodába, iskolába. Az egyedülállók ebből kimaradnak.
Önkormányzati szinten ezek a támogatások egyre ritkábban fordulnak elő és jövőre már nem
is lesz rá pénz. Azért tartja oka fogyottnak ezt elkezdeni tárgyalni, mert nem lesz rá pénz.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bérletvásárlásra sem nyújtanak támogatást, mert azt
az igénybe vevők nem fizették vissza. Kb. 200 e Ft az az összeg, amit ilyen címen nem tud az
önkormányzat behajtani. Saját maguk, az emberek tették tönkre azt a fajta jó törekvést, amit
az önkormányzat nyújtott ahhoz, hogy munkába tudjanak állni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Lovászpatona képviselő-testülete 7 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg határozatát:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
99/2012. (IX. 13.) határozata
Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámolót 120 286 ezer Ft bevétellel és 120 286 ezer Ft
kiadással fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ 2013. évi Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
Előterjesztő: Pintér Imre
Pintér Imre polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy mint eddig minden évben,
az idei évben is dönteni kell, hogy az önkormányzat csatlakozni kíván-e a Bursa Hungarica
ösztöndíj pályázathoz.
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A képviselő-testület 7 „igen ” szavazattal „nem ” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
100/2012. (IX. 13.) határozata
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2013. évi fordulójához.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2013. évi
fordulójának általános szerződési feltételeit elfogadja és
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása
és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
Határidő: 2012.09.30.
Felelős: polgármester

3./ Pápai többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: a ma 15 órakor kezdődő Pápai Többcélú Kistérségi Társulás
társulási tanácsának ülésén elfogadták a társulási megállapodás módosítását, melynek
jóváhagyását kéri.
A képviselő-testület 7 „igen ” szavazattal „nem ” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
101/2012. (IX. 13.) határozata
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Pápai többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
2012. szeptember 13-i módosítását és annak egységes
szerkezetét az előterjesztés szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás
aláírására.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatnak a
Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetéhez történő
megküldéséről gondoskodjon.
Határidő: 2012. szeptember 30
Felelős: polgármester
4./ Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás szakmai programjának felülvizsgálata
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: A Veszprém Megyei Kormányhivatal Lovászpatona Község
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Önkormányzatának fenntartásában működő étkeztetés szociális alapszolgáltatás tekintetében
hatósági ellenőrzést végezett, melynek során megállapításra került, hogy az étkeztetésre
vonatkozó szakmai program felülvizsgálata szükséges a hatályos jogszabályoknak
megfelelően. Javasolja az előterjesztésben szereplő módosított szakmai program
jóváhagyását.
A képviselő-testület 7 „igen ” szavazattal „nem ” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
102/2012. (IX. 13.) határozata
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Lovászpatona Község Önkormányzatának fenntartásában
működő étkeztetés szociális alapszolgáltatás szakmai programját
jóváhagyja.
Felelős:
Pintér Imre polgármester
Határidő:
azonnal
III. Napirend után:
III.1. Evangélikus egyház támogatása
Pintér Imre polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az
evangélikus egyház a lelkészlakást újítja fel. Az evangélikus egyház pápai vezetői küldtek egy
megkeresést az önkormányzat részére, melyben kérték, hogy az önkormányzat lehetőségeihez
mérten támogassa a lelkészlakás felújítását. Ő maga elment megnézni a munkálatokat, azért,
hogy megnézze, mihez kérik a támogatást. Amikor ez az épület épült nem készítettek
betonkoszorút, hanem azt falkötő vasakkal pótolták. Az évek folyamán valamilyen okból
ezeket a vasakat néhol kiszedték, ami azt eredményezte, hogy a tető elkezdte kifele nyomni a
falakat, ami nyomán komoly repedések keletkeztek a falakon. Ezeket a vasakat pótolják,
illetve festési munkálatokat végeznek, ami után lakható lesz az épület. Javasolja, hogy a költségvetésben szereplő- egyházak részére nyújtandó támogatások a testületi ülést követően
kerüljenek kifizetésre és kéri a képviselő-testület javaslatát a lelkészlakás felújítására.
Lakatos Károlyné képviselő javasolja, hogy 80 000 Ft támogatást nyújtsanak a lelkészlakás
felújítására.
A képviselő-testület 7 „igen ” szavazattal „nem ” szavazat és tartózkodás nélkül hozta meg
határozatát:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
103/2012. (IX. 13.) határozat
Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete a
lovászpatonai evangélikus lelkészlakás felújítását 80.000,- Fttal támogatja.
Utasítja a polgármestert, hogy intézkedjék a támogatás
átutalásáról.
Felelős: Pintér Imre polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
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III.2. Képviselő-testület tájékoztatása
Pintér Imre polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Községháza felújítása, a
piaci elárusítóhely kialakítása pályázathoz benyújtották a kifizetési kérelmet, amihez minden
apró tételt le kellett fedni. Ebből 9,4 millió Ft az, ami vissza fog jönni. Ezt az összeget az
önkormányzat már kifizette. Jelenleg a folyószámla hitelkeret 3-4 millió Ft körül van. Ennek a
hónapnak a közepén jár le határideje az adóbefizetéseknek, és ezáltal a mínusz el kell, hogy
tűnjön és pozitívba fog fordulni az egyenleg. A falunapi rendezvénypályázatból is várható kb.
1 millió Ft az önkormányzat számlájára. Számításai szerint kb. 10 millió Ft lesz az az összeg,
amivel pályázati önrészként számolhatnak a jövőben.
Tervei szerint ezt az összeget, elfogadható pályázat esetén, utak portalanítására kellene
fordítani. A 2-3 évvel ezelőtti útfelújítási pályázatokban a kis összegű felújításokat
támogatták, a mostani tervek szerint az 50 millió Ft feletti pályázatok számíthatnak
támogatottságra. A 2 évvel ezelőtt készített útfelújítási költségvetésben 30-35 millió Ft körüli
összeg szerepelt a 4,5 km útszakasz felújítására. Ehhez hozzá tartozik az útszélek, árkok
rendezése, amivel együtt valószínű, hogy a beruházás összköltsége el fogja érni az 50 millió
Ft-ot. A pályázatok támogatottsági mértéke már nem olyan lesz, mint évekkel ezelőtt, amikor
80-90 %-osak voltak, hanem 60-65-70 %-os támogatottságra lehet számítani. Ilyen
támogatottság mellett az önkormányzatnak20 millió Ft-os önrésze kell, hogy legyen, amit
nem gondol, hogy nem tudna az önkormányzat finanszírozni. Véleménye szerint a
közintézmények közül a ravatalozó felújítására, a temetői utak rendezésére kellene először
beadni a pályázatot, mivel az már évek óta a terveik között szerepel.
Elmondja továbbá, hogy a traktort, amit megnyertek ki volt állítva a bábolnai kiállításon, rá
volt írva, hogy Lovászpatona nyerte. Még egy kiállításra elviszik a traktort és utána az
önkormányzat rendelkezésére, bocsátják. A használt traktorról és pótkocsiról az AGROKER
készít egy hivatalos értékbecslést.
Az iskola és óvodai pályázatokat. Az óvodával kapcsolatban tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az óvodavezető a kinevezése utáni héten bejelentette, hogy Pápán sikerült
munkát találnia és szeptember 1-jével távozott állásából. A körjegyzőség dolgozója – Németh
Beatrix – munkaviszonya is megszűnt augusztus 31-ével, bensőséges hangulatban
elbúcsúztatták, Németh Milán, mint első munkahelyes dolgozó került a helyére, akinek
foglalkoztatását 100 %-ban támogatja a Munkaügyi Központ. Egy óvodai dajka közhasznú
foglalkoztatására pályáznak, amit remélhetőleg támogatni fog a Munkaügyi Központ.
Az iskolával kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzatnak 2012. szeptember 30-ig kell
egy szándéknyilatkozatot tenni, ami arra vonatkozik, hogy az iskola fenntartását továbbra is
maguk akarják végezni, vagy az államnak adják át. Ezzel kapcsolatban rengeteg a kérdőjel, a
Többcélú Kistérségi Társulás tanácskozásán is tárgyaltak erről, azonban nincsenek olyan
konkrétan megfogalmazható pontok, amik alapján döntést lehetne hozni. Sajnos nem látni,
hogy a finanszírozás hogyan fog alakulni. Tovább dolgoznak a jegyző úrral annak érdekében,
hogy minél több információt gyűjtsenek arra vonatkozóan, hogy merre érdemes lépni és mit
érdemes csinálni. Nincs meggyőződve arról, hogy minden információ birtokában fognak tudni
dönteni. 2012. szeptember 30-ig csak a szándékról kell nyilatkozni, október 31-ig kell
végleges döntést hozni. Remélhetőleg addigra már körvonalazódnak a finanszírozás kérdései
is.
A védőnői ellátással kapcsolatban tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az iskolai védőnői
feladatokat egy pápai védőnő fogja a helyettesítés keretében ellátni.
Horváth Julianna képviselő kérdezi, hogy ebben az évben lesz-e lehetőség ágfaszedésre.
Pintér Imre polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy az önkormányzat kérte a
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Honvédelmi Minisztériumtól a lovászpatonai honvédségi utak önkormányzati kezelésbe
adását. A kérelem jelenleg a Nemzeti Vagyonkezelő előtt van. Ezek az utak lennének azok,
melyek kitisztítását tervezik, itt lesz majd lehetőség ágfaszedésre.
Lakatos Károlyné képviselő javasolja, ha van egy önkormányzati rendezvény, pl. Községháza
felújítása átadása, falunap, akkor a képviselők nem állnak együtt, és ezt kritikának szánja saját
maga felé is. Ez egy kicsit minősíti a képviselő-testületet, ezen változtatni kellene.
Pintér Imre polgármester köszöni az észrevételt, és a jövőben erre figyelni fog.
Tájékoztatja a képviselő-testület, hogy szeptember 15-én a Kastélyparkban íjászverseny lesz,
melyre meghívja a képviselőket.
Az óvodavezetéssel kapcsolatban elmondja, hogy az óvodavezetést át kellett testálni a
vanyolai óvodavezetőre, most ő látja el ezt a feladatot.
Lakatos Károlyné képviselő kérdezi, hogy Lovászpatonán nem volt alkalmas személy, akit az
óvodavezetői feladatokkal meg lehetett volna bízni.
Pintér Imre polgármester válaszában elmondja, hogy azért lett vanyolai az óvodavezető, mert
egyik lovászpatonai óvónő sem vállalta az óvodavezetést.
Lakatos Károlyné képviselő meglátása szerint ezt nem szabadott volna megengedni, hogy
vanyolai óvónő legyen az óvodavezető. Óvatosabban kellett volna ezt kezelni. Vanyolának ez
volt a célja, és ez nem jó Lovászpatonára nézve.
Pintér Imre polgármester elmondja, hogy amikor a testület által választott óvónő bejelentette,
hogy távozik, akkor kéthetes agitáció következett. Egyik Lovászpatonán dolgozó óvónő sem
vállalta. Kelemen Eszternek annyi a feladata, hogy felelősségteljesen nem tudta vállalni.
Megkérdezték a Lovászpatonán és vidéken dolgozó óvónőket, de ők sem vállalták. Jobb
megoldást nem találtak, ezért lett megbízott óvodavezető a vanyolai óvónő.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a szüreti felvonulás október 6-án lesz, a szokott
útvonalon mennek végig a kocsik, műsor a Kossuth téren lesz.
Több napirendi pont nem lévén Pintér Imre polgármester az ülést 20,15 órakor bezárta.

K. m. f.

Pintér Imre
polgármester

dr. Reichert László
körjegyző
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