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LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

LOVAS 

Szám: 2/22-9/2017/Ált. 

JEGYZŐKÖNYV 

KÉSZÜLT:  Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

július 5-én, 9 órakor megtartott rendkívüli 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 rendkívüli nyílt ülés napirendjét az 

alábbiak szerint határozta meg: 

 

NAPIREND: 

 

 

1. Mart aszfalt záró réteggel történő lezárása, 

 

2. Köves köz és Panoráma utca útfelújítása,  

 

3. HEP tárgyalása és jóváhagyása, 

 

4. Fő utca járda tervezői díjának kifizetése. 
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NAPIREND T Á R G Y A L Á S A :  

 

1.napirend: Köves tetőn a mart aszfalt záró réteggel történő lezárása. 

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Köves tető és egyéb belterületi utak 

mart aszfaltozása megtörtént. Erre adott a pályázat lehetőséget. Bejárás után megállapítottuk, hogy ez a 

burkolat nem tartós, viszont tartóssá tehető bitumenes emulziós réteggel. Ezért hívta össze rendkívüli 

gyorsasággal a képviselőket, mert a záróréteget, ha a képviselők is egyetértenek vele minél hamarabb rá 

kell tenni a friss mart aszfaltra. Árajánlatot kértünk, azonban még nem érkezett meg. Előzetes becslések 

szerint 3 millió Forint körüli összegre számíthatunk. 

 

Volford-Hull Zita alpolgármester: Az a javaslatom hogy csináltassuk meg és fogadjunk el felső összeget, 

ameddig elmehetünk. Ismerve a költségvetésünket és maximum 4,5 millió Forintot javasolok. 

További kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 

➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzata maximum 4 és fél millió Forint 

összegért a frissen mart aszfaltozott utakat védőbevonattal ellássa? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 

következő határozatát: 

30/2017.(VII.05.) Önkormányzati határozat: 

Lovas község Önkormányzat Képviselő-testülete a megbízza a 

Bitu-Express Kft.-t, hogy a mart aszfalttal frissen ellátott 

belterületi utakat 4 és fél millió Forint összeghatárig felületkezelő 

burkolattal ellássa. 

 

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. napirend: Köves köz és Panoráma utca útfelújítása. 

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy a héten két lakossági beadvány is érkezett arra 

vonatkozólag, hogy a Köves köz és a Panoráma utca burkolata helyenként járhatatlan. Jegyző 

asszonnyal kint jártunk és valóban kis személyautóval nagyon lassan járható a gödrök miatt. Ezért 

javaslom, hogy ezeket az utcákat is javítassuk ki. 

Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 

➢ Ki ért egyet azzal, hogy a Köves közt és Panoráma utcát az önkormányzat felújíttassa? 

Lovas község Önkormányzata Képviselőtestülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 

következő határozatát: 

31/2017. (VII.05.) önkormányzati határozat 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Köves közt és 

Panoráma utcát felújíttatja. 

 

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirend: HEP tárgyalása és jóváhagyása 

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti, hogy a helyi esélyegyenlőségi programot az 

önkormányzatoknak felül kell vizsgálniuk és dönteniük kell arról, hogy kívánja-e módosítani, 

változtatni vagy változtatás nélkül hagyja. 

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 helyi esélyegyenlőségi programját 

változatlanul hagyja? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a 

következő határozatát: 

 

32/2017.(VII.05.) Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 67/2013. 

(VII.15.) önkormányzati határozatával elfogadott Helyi 

esélyegyenlőségi programját az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben 

foglaltaknak megfelelően áttekintette, és Lovas Község Helyi 

esélyegyenlőségi programját változatlan formában elfogadja. 

 

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4.napirend: Fő utca járda tervezői díjának kifizetése 

 

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Demény Zoltán tervező a Fő utcai járda 

terveit a korábbi döntésnek megfelelően az önkormányzatnak átadta. Kéri a képviselőket, hogy 

amennyiben a terveket megfelelőnek találják, döntsenek a tervezői díj kifizetéséről. 

 

Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 

➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzata Demény Zoltánnak a bruttó 716.915 Ft 

tervezői díjat kifizesse? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a 

következő határozatát: 

 

33/2017.(VII.05.) Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fő utcai járda 

terveit elfogadja, a tervezői díjat, bruttó 716.915 Ft.-ot Demény 

Zoltán tervezőnek megfizeti.  

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: azonnal 
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NAPIREND U T Á N :  

 

 

A polgármester megkérdezi, hogy napirend utáni bejelentése van-e valakinek? 

 

 

Napirend utáni bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 10 órakor bezárta.  

 

 

Kmf. 

 
   

 


