
LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
LOVAS 

 

Szám: 151-8/2011 

JEGYZİKÖNYV 

KÉSZÜLT:   Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
2011. március 10-én 16 órai kezdettel megtartott 
rendkívüli nyílt ülésérıl.  

ÜLÉS HELYE:   Lovas, Faluház tárgyalóterem 

JELEN VANNAK :  Ferenczy Gáborné polgármester 
 Hull Zita alpolgármester  
 Takács Ferenc képviselık 

BEJELENTÉSSEL TÁVOL  
MARADT: Csajka György  
 Pap Huba képviselık 

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 elmondja, hogy a mai rendkívüli ülésen egyetlen napirendi pont lesz. A DRV. 
megkeresett minket, hogy a víz-és csatornaszolgáltatás állami díjtámogatásához szükséges 
dokumentációt rövid határidın belül küldjük el.  

A Képviselı-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg: 
 

NAPIREND: 
 

1. DRV. állami díjtámogatás igénylése 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 
1. napirend: DRV állami díjtámogatás igénylése 

Tóth Gáborné körjegyzı elmondja, hogy a DRV a víz-és csatornaszolgáltatás állami 
díjtámogatásához szükséges pályázati anyagot kéri, amennyiben az Önkormányzat ezt a 



támogatást igénybe kívánja venni. Elmondja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, idén is Zánka 
önkormányzatának gesztorságával kívánja a Társaság a pályázatot benyújtani. 

Hull Zita alpolgármester 
Megkérdezi, hogy ennek valamilyen költsége van-e? 

Ferenczy Gáborné polgármester: 
Elmondja, hogy ennek nincs semmilyen költsége. 

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

� Ki ért egyet a pályázati igény benyújtásával? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 3 szavazattal ellenszavazat nélkül 
meghozta a következı határozatát 

 25/2011. számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. évi 
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására igényét 
benyújtja a vonatkozó VM. rendelet alapján.  

Az Önkormányzat egyben meghatalmazza Zánka település 
Önkormányzatát a pályázattal kapcsolatos technikai teendık 
lebonyolítására. 

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, a 
támogatási igény benyújtásához szükséges nyilatkozatok 
megtételére. 
Felelıs: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határid ı: 2011. március 16. 

 
Napirend után: 
 
Tóth Gáborné körjegyzı: 
Elmondja, hogy az internet szolgáltatást nyújtó Köznettel ismét sok probléma van. Utána 
érdeklıdött, a UPC-nél a 30 Mbit-es csomag kedvezı áron kapható most online rendelés 
esetén, javasolja a testületnek a szolgáltatóváltás kezdeményezését. 

Ferenczy Gáborné polgármester: 
Összegszerően ez mennyi lenne? 

Tóth Gáborné körjegyzı: 
4200 Ft havonta, kb 40 eFt idén, a költségvetési tartalék terhére ez elszámolható. 
 
A polgármester megkérdezi, hogy egyéb kérdése, hozzászólása van-e valakinek. 
Kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint  

� Ki ért egyet a szolgáltató váltással? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 3 szavazattal ellenszavazat nélkül 
meghozta a következı határozatát 

26/2011. számú Önkormányzati határozat: 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Internet 
szolgáltatásra a UPC Magyarország ajánlatát fogadja el.  



A Képviselı-testület megbízza a polgármestert a jelenlegi 
szolgáltatási szerzıdés felbontásával, felhatalmazza az új 
szolgáltatási szerzıdés aláírására. 
Felelıs: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határid ı: 2011. április 16. 

 
A körjegyzı tájékoztatja a testületet, hogy minden szolgálat – a gyermekjóléti, a 
falugondnoki, illetve a könyvtár – megkapta az idei évre szóló költségvetését.  
 
 

Egyéb ügy nem volt a rendkívüli nyílt ülést a polgármester 16 óra 55 perckor bezárta. 
 
 

K.m.f.t. 
 
 
 
 

Ferenczy Gáborné      Tóth Gáborné 
   polgármester          körjegyzı 
 


