Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám: L/48-9/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. november 3-án
18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről
Az ülés helye: Községháza Lovászpatona
Jelen vannak:

a./ Képviselő-testületi tagok:
Pintér Imre polgármester, Gróf János, Kiss Ferenc, Lakatos Károly
Sándorné, Pula Tamás és Sós Éva képviselők
b./ Tanácskozási joggal résztvevők:
Dr. Reichert László aljegyző, mint a jegyzőkönyv tartalmáért felelős
Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető

I. Napirend előtt:
Pintér Imre polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselőtestület 6 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./ A települési támogatásokról és a szociális alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
2./ Az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
3./ Közművelődési szakember foglalkoztatása.
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
4./ A polgármester 2020. évi munkájának értékelése
Előterjesztő: Tóth Szabolcs alpolgármester

II. Napirend tárgyalása:
1./ A települési támogatásokról és a szociális alapellátásokról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
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Lovászpatona község képviselő testületének
11/2020. (XI. 16.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásokról és a szociális alapellátásokról
szóló 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(rendelet szövege mellékelve)
2./ Az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotta:
Lovászpatona község képviselő testületének
12/2020. (XI. 16.) önkormányzati rendelete
az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló
5/2015 (III. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
( a rendelet szövege mellékelve)

3./ Közművelődési szakember foglalkoztatása.
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.
Lovászpatona képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, egyhangúlag hozta meg határozatát.

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2020. (XI. 3.) határozata közművelődési foglalkoztatási és
képzési programhoz való csatlakozásról
Lovászpatona község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatósága közösségi
színtér közművelődési szakemberének foglalkoztatásával kapcsolatos
tájékoztatását tudomásul vette.
Lovászpatona község Önkormányzata csatlakozni kíván az NMI
Veszprém Megyei Igazgatósága által indított közművelődési
foglalkoztatási és képzési programhoz.
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a programba bevont személyt
Lovászpatona Község Önkormányzata továbbfoglalkoztatja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekkel kapcsolatos
megállapodást a Nemzeti Művelődési Intézettel aláírja.
Felelős: Pintér Imre polgármester
Határidő: azonnal
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4. / A polgármester 2020. évi munkájának értékelése
Előterjesztő: Tóth Szabolcs alpolgármester
Pintér Imre polgármester: bejelenti érintettségét, egyben kéri a testületet, hogy tegye
lehetővé, hogy a kizárásról szóló döntésnél szavazhasson, melynél tartózkodni fog.
Az érintettséggel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, az érintett
tartózkodása mellett a következő határozatot hozta:

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2020. (XI. 3.) határozata szavazásból való kizárásról
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pintér
Imre polgármester személyes érintettségére vonatkozó bejelentését
tudomásul veszi, a polgármesteri jutalomról szóló szavazásból a
polgármestert nem zárja ki.
Felelős: Tóth Szabolcs alpolgármester
Határidő: azonnal

Az előterjesztéshez kérdés hozzászólás nem érkezett.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, Pintér Imre, mint érintett tartózkodása mellett a
következő határozatot hozta:

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete
54/2020. (XI. 3.) határozata a polgármester 2020. évi munkájának
értékeléséről
Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pintér Imre
polgármester részére – a 2020. évben a település érdekében végzett
kiemelkedő munkáját értékelve és elismerve – a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225./H. § (1) bekezdése
alapján az illetménye három havi összegének megfelelő jutalmat állapít
meg.
A jutalmat a képviselő-testület az általános tartalék terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a polgármester részére a
megállapított jutalom számfejtéséről a Magyar Államkincstár felé
intézkedjen.
Felelős: dr. Reichert László aljegyző
Határidő: azonnal
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Több kérdés és hozzászólás nem volt, Pintér Imre polgármester a nyilvános ülést 18,45 órakor
bezárta.

K.m.f.

Pintér Imre
polgármester

Horváth Mária
jegyző

dr. Reichert László
aljegyző
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