Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám:

/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Lovászpatona
Község
Önkormányzati
Képviselő-testülete
2012.október 10-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi
üléséről.

Az ülés helye: Községháza Lovászpatona
Jelen vannak:
a./ Képviselő-testületi tagok:
Pintér Imre polgármester, Gróf János, Lakatos Károlyné, Weiszné Sós Éva
képviselők,
b./ Tanácskozási joggal résztvevő:
dr. Reichert László körjegyző,
Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető.
I. Napirend előtt:
Pintér Imre polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselőtestületből 4 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./ Az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet tervezetének
megvitatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
2./ Folyószámlahitel szerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: Pintér Imre
II. Napirend tárgyalása:
1./ Az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet tervezetének
megvitatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
dr. Reichert László körjegyző szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a képviselő-testület
korábban már döntött és visszavonta a szabálysértési rendelkezéseket, mert megváltozott a
törvény, települési önkormányzat már nem határozhat meg szabálysértési tényállást. A
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törvényi szabályozás lehetőséget ad az önkormányzatoknak arra, hogy az egyes tiltott,
közösségellenes magatartásokat szabályozza, erről rendeletet alkossanak és közigazgatási
bírsággal sújthassa azokat, akik az általa meghatározott közösségellenes magatartás tényállást
megvalósítják. A tervezet 9 csoportját határozza meg a tiltott magatartásoknak.
Lakatos Károlyné képviselő javasolja, hogy gondolja át a testület a temetkezéssel kapcsolatos
magatartások szabályozását.
Pintér Imre polgármester elmondja, hogy a temetők tulajdonosai az egyházak, nem tudja,
hogy az önkormányzat, mint kezelő hogyan tudja így a temetői magatartásokat szabályozni.
dr. Reichert László körjegyző : attól függetlenül, hogy a tulajdonjog az egyházaké, a temetők
köztemetőként funkcionálnak, s az önkormányzat kötelező feladata a köztemetőkről való
gondoskodás. A 8. § (7) pontja azt mondja ki, ha valaki a „temető üzemeltető hozzájárulása
nélkül” létesít ülőalkalmatosságot, az követ el közösségellenes magatartást. Az üzemeltető az
önkormányzat. Javasolja továbbá, hogy a a szeszesital közterületen történő fogyasztásának
korlátozásáról szóló közterületen történő 13/2011.(IX.16.) önkormányzati rendeletet helyezze
a testület hatályon kívül és „Az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról” szóló
rendeletbe építsék bele ezt a szabályozást is.
Pintér Imre polgármester javasolja, hogy tegyenek kivételt is a szeszesital fogyasztásról szóló
rendelkezéshez az önkormányzati szervezésű, vagy önkormányzati hozzájárulással szervezett
rendezvények esetében.
Weiszné Sós Éva képviselő javasolja, hogy az utca és házszámtábla elhelyezésével kapcsolatos
magatartási szabályokat gondolja át a testület, mert úgy tűnik, mintha az önkormányzatnak
kellene elkészíteni a házszámtáblákat.
Lakatos Károlyné képviselő: természetesnek tartja, hogy a házakon legyen házszámtábla.
Pintér Imre polgármester: Lovászpatonán kb. 450 lakóház van. Egy házszámtábla kb. 1000
Ft-ba kerül. Úgy gondolja, hogy a házszámtáblák elkészítésére az önkormányzatnak jelenleg
nincs lehetősége. Javasolja, hogy a 3. § (2) bekezdését hagyják ki a szabályozásból és a (3)
bekezdésben szerepeltessék az utcanév táblát is.
Weiszné Sós Éva képviselő kérdezi, hogy az 5. § (2) bekezdése, meglátása szerint, nem tiltja a
hirdetések elhelyezését a lakóingatlanoknál, hanem engedélyhez köti.
dr. Reichert László körjegyző: igen ez valóban így van a tervezetben
Lakatos Károlyné képviselő javasolja, hogy a 7. § (1) bekezdésében a hangsúlyt a
zöldhulladék helyett a veszélyes anyagok égetésére tegyék.
Pintér Imre polgármester javasolja, hogy a 7. § (2) bekezdését is vegyék ki a szabályozásból
központilag amúgy is tilos az égetés.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt.
Lovászpatona képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
alkotta meg rendeletét:
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9/2012. (X. 11.) önkormányzati rendelet az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásokról
(a rendelet szövege mellékelve)

2./ Folyószámlahitel szerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: Pintér Imre
(Előterjesztés a meghívó melléklete.)
Pintér Imre polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzatok 2013.
január 1-jétől nem igényelhetnek folyószámla hitelt. A lejárt szerződést legfeljebb 2012.
december 21. napjáig lehet meghosszabbítani, 6 millió forint összegig.
Lovászpatona képviselő-testülete 4 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg határozatát:

Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
117/2012. (X. 10.) határozat
1./Lovászpatona Község Önkormányzata az önkormányzat átmeneti
likviditási problémái áthidalása céljára 6.000.000,-Ft azaz Hatmillió
Forint 2012. december 21-ig tartó futamidejű folyószámla hitelt vesz
fel az OTP Bank Nyrt-től.
Lovászpatona Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy
a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a
fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és
biztosítja.
Lovászpatona Község Önkormányzata a hitel fedezetéül az OTP Bankra
engedményezi a helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési
önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló
támogatás, valamint a normatív hozzájárulás és egyéb támogatások,
továbbá a gépjárműadóból és a helyi adókból származó bevételeit.
Lovászpatona Község Önkormányzata inkasszójogot biztosít
valamennyi a Magyar Államkincstárnál vagy más pénzügyi
intézménynél vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő
valamennyi fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki.
Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat a kizárólagos
tulajdonában lévő, nem lakás célú, Lovászpatona, Kossuth u. 4-6. szám
alatti, művelődési ház megnevezésű, 252. hrsz-ú ingatlanát.
2./ Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel
történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést, és a
kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló
beszedési megbízást aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Határidő: azonnal.
Felelős: Pintér Imre polgármester
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Pintér Imre polgármester tájékoztatja a képviselő-testület, hogy az önkormányzat a ravatalozó
felújítására a jelen állapot szerint nem nyújthat be pályázatot, mivel a Községháza
felújításának pályázati eljárása még nem zárult le. Az egyházak nyújthatnának be pályázatot
erre a célra. A pályázattal kapcsolatosan elmondja, hogy meglátása szerint 15 millió Ft-ba
nem fog beleférni a felújítás, és az út teljes hosszát sem fogja fedezni.
Lakatos Károlyné képviselő kérdezi, hogy az urnafal építése bent van-e a pályázatban.
Pintér Imre polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, hogy az urnafal építését nem
tervezték a pályázatban.
Több napirendi pont nem lévén Pintér Imre polgármester az ülést 19 órakor bezárta.

K. m. f.

Pintér Imre
polgármester

dr. Reichert László
körjegyző
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