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LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
LOVAS 

 

Szám: 151-6/2011 

JEGYZİKÖNYV 

KÉSZÜLT:   Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
2011. március 1-jén 17 órai kezdettel megtartott rendkívüli 
nyílt ülésérıl.  

ÜLÉS HELYE:   Lovas, Faluház tárgyalóterem 

JELEN VANNAK :  Ferenczy Gáborné polgármester 
 Pap Huba  
 Takács Ferenc képviselık 

BEJELENTÉSSEL TÁVOL  
MARADT: Hull Zita alpolgármester 
 Csajka György képviselı 

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL  
MEGHÍVOTT:   Tóth Gáborné körjegyzı  

LAKOSSÁG KÖRÉBİL: Nem jelent meg senki. 

 

NAPIREND E LİT T :  
 
Ferenczy Gáborné polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fı 
települési képviselı közül 3 fı van jelen, így a Képviselı-testület határozatképes. Az ülést 
megnyitja. 

A polgármester napirend elıtt tájékoztatja a Képviselı-testületet az alábbiak szerint: 

� Makkai Levente a mai nappal munkába állt az Önkormányzatnál a Munkaügyi 
Központ TÁMOP 1.1.1. pályázat keretében 100 %-os támogatással. Munkaviszonya 
2011. december 31-ig tart..  

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete a polgármester napirend elıtti 
tájékoztatóját tudomásul vette. 

Ferenczy Gáborné polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívóban megjelölt 
szerint. Megkérdezi, hogy a javasoltakon kívül egyéb napirendi javaslata van-e valakinek 

Egyéb napirendi javaslat nem volt, a Képviselı-testület az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint határozta meg: 
 

NAPIREND: 
 

1. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása. 
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NAPIREND T Á R G Y A L Á S A :  
 
1. napirend: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 

Tóth Gáborné körjegyzı ismerteti az elıterjesztésben foglaltakat. Elmondja, hogy csökkentek 
a költségvetésben meghatározott személyi jövedelemadóra és a szociális ellátásokra 
vonatkozó állami támogatások adatai, amelyeket a napokban közölt a Magyar Államkincstár 
az Önkormányzattal. Ez végleges adat ezért szükséges a 2011. február 14-i ülésen elfogadott 
költségvetés módosítása. A közölt adatok jók arra is, hogy az elızı években mennyivel ment 
jobban a lakosságnak és a vállalkozásoknak, vagy épp ellenkezıleg. A közölt adatok a 2009. 
évben befizetett személyi jövedelemadóból lettek számítva, akkor amikor a válság hatása már 
érezhetı volt, így valószínőleg mindenhol csökkentek. 

A polgármester megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása a költségvetés javasolt 
módosításával kapcsolatban? 
Kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint  

� ki ért egyet a költségvetés módosításának elfogadásával? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 3 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
meghozta  

4/2011. (III.7) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésérıl szóló 3/2011. (II.22) önkormányzati rendeletének 
módosításáról. 

 (A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
 
A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy ezt követıen zárt ülésen a falugondnok 
személyérıl kellene dönteni. 
 

Egyéb ügy nem volt a rendkívüli nyílt ülést a polgármester 17 óra 20 perckor bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
Ferenczy Gáborné        Tóth Gáborné 
  polgármester            körjegyzı 
 


