Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám: 85-9/2017.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. szeptember 21-én
18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről
Az ülés helye: Községháza Lovászpatona
Jelen vannak:

a./ Képviselő-testületi tagok:
Pintér Imre polgármester, Tóth Szabolcs alpolgármester, Gróf János,
Kiss Ferenc, és Weiszné 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 képviselőtestület 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 – számozott határozat hozatala nélkül - egyhangúlag
az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend:
1./ A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló
önkormányzati rendelet megvitatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
2./Az Önkormányzat 2017. I. félévi költségvetés végrehajtásának elfogadása, rendeletalkotás.
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
4./ Önkormányzati ingatlanok értékesítésének megvitatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
5./ A 2018-2032. évekre vonatkozó víziközmű-szolgáltatási gördülő fejlesztési terv felújításpótlási és beruházási feladatainak elfogadása
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II. Napirend tárgyalása:
1./ A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló
önkormányzati rendelet megvitatása
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
(rendelet szövege mellékelve)
2./Az Önkormányzat
rendeletalkotás.

2017.

I.

félévi

költségvetés

végrehajtásának

elfogadása,

Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 28.) önkormányzati
rendelete módosításáról
(rendelet szövege mellékelve)
3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához
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
51/2017.
(IX.
21.)
határozata
a
Bursa
Hungarica
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához az elektronikus adatbázis
használatával. Felhatalmazza a Polgármestert a Csatlakozási
Nyilatkozat aláírására, valamint felkéri, hogy gondoskodjon a pályázat
kiírásáról.
Határidő: 2017. október 2.
Felelős: polgármester
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4./ Önkormányzati ingatlanok értékesítésének megvitatása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Pintér Imre polgármester: ismeretes, hogy a bérlő elhalálozása miatt a Kossuth u. 31. szám
alatti önkormányzati bérlakás megüresedett. A bérlet iránt és a megvásárlás iránt is van
érdeklődés a helyi lakosság köréből. El kell dönteni, hogy továbbra is bérbe adják, vagy
értékesítik az ingatlant. A lakás egy kettes társasház egyik lakása, a másik lakás tulajdonosa
magánszemély. A lakásra a tulajdonos önkormányzat az utóbbi évtizedben nem költött, állaga
sokat romlott. A megvásárlás iránt a társasház másik lakása tulajdonosának testvére
érdeklődik. A bérletre kérelmet benyújtó személy is jelezte, hogy részletben szeretné
megvásárolni az ingatlant.
Kiss Ferenc képviselő: az önkormányzat valószínűleg továbbra sem tudja az ingatlan
felújításához, jó karban tartásához szükséges anyagiakat biztosítani. A bérleti díj nagyon
kevés fedezetet nyújt erre. A társasházra tekintettel szerencsésebbnek tartja, hogy egy család
lakik közös udvarban. Javasolja, hogy inkább értékesítsék az ingatlant, így bevételre tesznek
szert, és a fő utcán lévő ingatlan is nagyobb valószínséggel fog megújulni.
Az előterjesztéshez további kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2017. (IX. 21.) határozata a Lovászpatona, Kossuth u. 31. szám
alatti lakás értékesítésre való kijelöléséről
1./ Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Lovászpatona, Kossuth u. 31. szám alatti 780/A/1. hrsz-ú
társasházi lakás ingatlanát értékesítésre kijelöli.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy értékbecslővel
készíttesse el az ingatlan értékbecslését.
3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy szerződés
elkészíttetésének, valamint a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba
történő bejegyeztetésének költségét a vevő viselje.
Határidő: 2017. október 5.
Felelős: polgármester
Pintér Imre polgármester: a másik előterjesztésben szereplő ingatlan a Petőfi u. 60 szám alatti
romos épület. Az előterjesztéshez annyit kíván hozzáfűzni, hogy több terve is volt az
ingatlannal, de a rohamos állagromlást látva ezekről letett. Emlékezteti a testületet, hogy
nemrég már a bontás szükségességéről volt szó. Az érdeklődő vevő műhelyt akar kialakítani
az ingatlanon.
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2017. (IX. 21.) határozata a Lovászpatona, Petőfi u. 60. szám
alatti ingatlan értékesítésre való kijelöléséről
1./ Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Lovászpatona, Petőfi u. 60. szám alatti 550. hrsz-ú
lakóingatlanát értékesítésre kijelöli.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy értékbecslővel
készíttesse el az ingatlan értékbecslését.
3./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy szerződés
elkészíttetésének, valamint a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba
történő bejegyeztetésének költségét a vevő viselje.
Határidő: 2017. október 5.
Felelős: polgármester

5./ A 2018-2032. évekre vonatkozó víziközmű-szolgáltatási gördülő fejlesztési terv
felújítás-pótlási és beruházási feladatainak elfogadása
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
54/2017. (IX. 21.) határozata a víziközmű rendszer 2018-2032. évi
gördülő fejlesztési tervéről
1. Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1)
bekezdésében előírt 2018-2032. időtávra vonatkozó gördülő
fejlesztési terveket megtárgyalta és
a) véleményezési jogával élve egyetért a Pápai Víz- és Csatornamű
Zrt. vagyonkezelésében vagy tulajdonában lévő, valamint a
bérleti-üzemeltetési szerződés alapján üzemeltett víziközművek
és vagyonelemek előterjesztés szerinti felújítási, pótlási tervével.
b) jóváhagyja a Pápai Víz- és Csatornamű vagyonkezelésében vagy
tulajdonában lévő, valamint a bérleti-üzemeltetési szerződés
alapján
üzemeltetett
víziközművek
és
vagyonelemek
előterjesztés szerinti beruházási tervét.
c) a b.) pontban jóváhagyott gördülő fejlesztési tervekben
meghatározott
fejlesztések,
pótlások
és
beruházások
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költségeinek pénzügyi forrásait felmerüléskor mindenkori éves
költségvetésében biztosítja.
2. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy az 1. b) pont
szerinti gördülő fejlesztési terveket a Pápai Vízmű Zrt. számára
véleményezésre küldje meg.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-t,
hogy az 1. a), b), c) pontokban szereplő gördülő fejlesztési terveket
nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.
4. A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy az 1. c) pont
szerinti költségvetési források biztosítása érdekében a pályázati
lehetőségeket kísérje figyelemmel és a pályázatok igénybevételével
kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Pintér Imre polgármester
Határidő: azonnal

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2017. (IX. 21.) határozata a V21, SZ10 víziközmű rendszer 20182032. évi gördülő fejlesztési tervéről

1.
Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzatok közös tulajdonában lévő V21, SZ10 számú víziközműrendszerek
2018-2032. évekre szóló gördülő fejlesztési tervét
elfogadja, jóváhagyja.
2.
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
Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 19,10 órakor
bezárta.
K.m.f.

Pintér Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző

dr. Reichert László
aljegyző
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