Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám: L/96-9/2018.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. augusztus 2-án
18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről
Az ülés helye: Községháza Lovászpatona
Jelen vannak:

a./ Képviselő-testületi tagok:
Pintér Imre polgármester, Kiss Ferenc, Lakatos Károlyné, Nagy
László, 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 egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1./ Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának támogatása iránti LEADER
pályázati kérelem hiánypótlása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
2./ Pályázat benyújtása az I. világháborús emlékmű helyreállítására
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
3./ Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
4./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által jóváhagyott intézményi
térítési díj önkormányzati rendeletben történő megállapításának véleményezése

II. Napirend tárgyalása:
1./ Mezőgazdasági termék előállításának és feldolgozásának támogatása iránti LEADER
pályázati kérelem hiánypótlása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester

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
38/2018. (VIII. 2.) határozata mezőgazdasági termék előállításának
és feldolgozásának támogatása iránti LEADER pályázat
hiánypótlásáról
Lovászpatona
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a „Mezőgazdasági
termék
előállításának
és
feldolgozásának támogatása iránti LEADER pályázat hiánypótlása”
tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő-testület a VP6-19.2.1.-77-2-17 jelű, Mezőgazdasági
termék előállításának és feldolgozásának támogatása című felhívásra
benyújtott 11/2018. (II. 15.) önkormányzati határozat szerinti
támogatási kérelmét a következőkkel egészíti ki:
A „zöldségszeletelő gép beszerzése”
megvalósításának címe és helyrajzi száma:

megnevezésű

projekt

8553 Lovászpatona, Táncsics u. 42., helyrajzi szám: 220.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hiánypótlás
benyújtására, az ahhoz szükséges nyilatkozatok megtételére,
dokumentumok aláírására.
Határidő: 2018. augusztus 10.
Felelős: Pintér Imre polgármester

2./ Pályázat benyújtása az I. világháborús emlékmű helyreállítására
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
39/2018. (VIII. 2.) határozata az első világháborús emlékmű
felújítását célzó pályázat benyújtásáról
1) Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Közép-és Kelet- európai Történelem és
Társadalom
Kutatásáért
Közalapítvány
KKETTKK-CP-02
kódszámmal kiírt pályázati felhívására a loávszpatonai első
világháborús emlékmű felújításának támogatására.
A pályázat megvalósítási helyszín pontos címe és helyrajzi száma:
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8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2/1 hrsz.

2) A Képviselő-testület a pályázati projekt bruttó költségvetését az
alábbiak szerint állapítja meg:
Igényelt támogatás:
Saját forrás:
Összes költség:

2.500.000,-Ft
50.000,-Ft
2.550.000,-Ft

3) A Képviselő-testület a bruttó 50.000,-Ft összegű saját forrás
pénzügyi fedezetét a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja.
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
pályázati dokumentációt a fentiek figyelembevételével állítsa össze
és a pályázatot a pályázati felhívás feltételeinek megfelelően nyújtsa
be.

Határidő:
Felelős:

2018. augusztus 31.
Pintér Imre polgármester

3./ Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
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-testülete
40/2018. (VIII. 2.) határozata a szociális tűzifa pályázat
benyújtásáról

1. Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
belügyminiszter által kiírt, a helyi önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása pályázatra
támogatási igényt nyújt be.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati
feltételek alapján 100 m3 keménylombos tűzifa iránt nyújtsa be az
önkormányzat igényét.
3. A képviselő testület nyilatkozik, arról, hogy az előírt 1.000 Ft/erdei
m3 +áfa összesen 127.000 Ft összegű saját forrást, valamint a tűzifa
szállításából adódó költségeket a költségvetési tartalék terhére
biztosítja.
4. Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifa támogatásban
részesülőktől támogatást nem kér.
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Felelős: Pintér Imre polgármester
Határidő: 2018. augusztus 31. az igény elektronikus benyújtására

4./ Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által jóváhagyott intézményi
térítési díj önkormányzati rendeletben történő megállapításának véleményezése
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
41/2018. (VIII. 2.) határozata az intézményi térítési díj
önkormányzati
rendeletben
történő
megállapításának
véleményezéséről
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás Társulási
Tanácsa 9/2018. (V. 23.) határozatával jóváhagyott intézményi térítési
díj önkormányzati rendeletben történő megállapításával egyetért.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 18,50 órakor
bezárta.

K.m.f.

Pintér Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző

dr. Reichert László
aljegyző

4

