LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
LOVAS
Szám: 2/22-8/2017/Ált.
JEGYZŐKÖNYV
KÉSZÜLT:

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.
június 22-én, 15 órakor megtartott nyílt üléséről.

ÜLÉS HELYE:

Lovas, Faluház (8228 Lovas, Fő u. 8.) tárgyalóterem

JELEN VANNAK:

Ferenczy Gáborné polgármester
Volford-Hull Zita alpolgármester
Pap Huba képviselő
Spirk László képviselő

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL
MEGHÍVOTT:
Báró Béla jegyző megbízásából: Szabóné dr. Jámbor Eszter aljegyző
LAKOSSÁG KÖRÉBŐL:

NAPIREND E L Ő T T :

Ferenczy Gáborné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülésen az 5 települési
képviselő közül 4 fő van jelen, így a Testület határozatképes. Az ülést megnyitja, javaslatot tesz az ülés
napirendjére Megkérdezi, hogy más egyéb napirendi javaslata van-e valakinek a képviselők közül.
További napirendi javaslat nem volt, a Képviselő-testület a nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:

NAPIREND:

1. A Lovasi Lovas Egyesület és a Nagy Gyula művészeti Alapítvány 2016. évi
támogatásáról szóló beszámolóinak elfogadása,
2. A Lovasi Lovas Egyesület és a Nagy Gyula művészeti Alapítvány 2017. évi támogatása,
3. TAK előkészítése,
4. Vegyes ügyek.
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NAPIREND T Á R G Y A L Á S A :
1.napirend: Lovasi Lovas Egyesület és a Nagy Gyula művészeti Alapítvány 2016. évi
beszámolójának elfogadása.
Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Lovasi Lovas egyesület a korábban
hiányzó számlát benyújtotta és a Nagy Gyula Galéria is pótolta a hiányzó számlákat. Ezért javasolja a
beszámolók elfogadását.
További kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint
➢ Ki ért egyet azzal, hogy a Lovasi Lovas Egyesület és a Nagy Gyula Művészeti Alapítvány
beszámolóját a Képviselő-testület elfogadja?
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
27/2017.(VI.22.) Önkormányzati határozat:
Lovas község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovasi Lovas
Egyesület és a Nagy Gyula Művészeti Alapítvány 2016. évi
támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját elfogadja.

2. napirend: Lovasi Lovas Egyesület és a Nagy Gyula művészeti Alapítvány 2017. évi támogatása.
Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy a beszámolók elfogadása után dönteni kell az egyesület
és az alapítvány 2017. évi támogatásáról. A támogatást az éves költségvetésben meghatározott összeg
ismeretében az előző évi gyakorlatnak megfelelő mértékben javasolja megállapítani.
Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint
➢ Ki ért egyet azzal, hogy az elfogadott beszámolót benyújtó civil szervezetek az előző évi
támogatás mértékével azonos összegű támogatásban részesüljenek?
Lovas község Önkormányzata Képviselőtestülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
28/2017. (VI.22.) önkormányzati határozat
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi
költségvetés terhére
a) a Lovasi Lovas Egyesület részére 55.000 Ft.
b) a Nagy Gyula Művészeti Alapítvány részére 70.000 Ft.
összegű támogatást állapít meg.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatási
összegekre vonatkozó megállapodások megkötéséről valamint a
támogatási összegek kifizetéséről gondoskodjék.
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: 2017. július 30.
3. napirend: TAK előkészítése
Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A Település Arculati
Kézikönyv (TAK) és a településképi rendelet elkészítése kötelező. A kézikönyv elkészítéséhez kötelező
főépítészt megbízni, több lehetőséget is körbejártunk, több ajánlatot kaptunk. A legkedvezőbbet Bogdán
Lászlótól Balatonalmádi főépítészétől kaptuk, ezért javaslom, hogy őt bízzuk meg a TAK és rendelet
elkészítésével.
Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint
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➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzata Bogdán László építészt bízza meg a
TAK-kal kapcsolatos feladatok elkészítésére a csatolt ajánlata alapján.
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a
következő határozatát:
29/2017.(VI.22.) Önkormányzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza
Bogdán László építészt a Település Arculati kézikönyv, valamint a
településképi rendelet elkészítésével, valamint a településképi
rendelet elkészítésével és az elfogadási eljárásának lebonyolításával
600.000 Ft., (azaz hatszáz-ezer Forint) összegért.
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: azonnal
4.napirend: Vegyes ügyek
Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Köves tető és a Győri köz mart aszfalttal
való burkolása július elején elkezdődik. A képviselők a tájékoztatást elfogadják.
NAPIREND U T Á N :
A polgármester megkérdezi, hogy napirend utáni bejelentése van-e valakinek?
Napirend utáni bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 16 órakor bezárta.
Kmf.
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