LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
LOVAS
Szám: 2/22-10/2017/Ált.
JEGYZŐKÖNYV
KÉSZÜLT:

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.
július 25-én, 10 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 nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:

NAPIREND:

1. MPV Invest Kft kérelme,
2. Szociális tüzifa pályázat,
3. Vegyes ügyek.
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NAPIREND T Á R G Y A L Á S A :

1.napirend: MPV Invest Kft. kérelme
Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az MPV Invest Kft. ügyvezetője azzal
a kérelemmel fordult Lovas Község Önkormányzatához, hogy adjon tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulást az önkormányzati tulajdonban lévő 019/14 számú útra, magánberuházásból készülő
csatornaépítés tárgyában. Mint Képviselőtársaim bizonyára emlékeznek a lovas major fennmaradásának
feltétele a teljes közművesítés a területen, ezért javaslom, hogy adjuk meg a hozzájárulást.
A képviselők egyetértettek a javaslattal.
További kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint
➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzata az önkormányzati tulajdonban lévő
019/14 számú út csatornázással érintett részére tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását adja?
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
34/2017.(VII.25.) Önkormányzati határozat:
Lovas község Önkormányzat Képviselő-testülete az MPV Invest
Kft.-nek közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulását a Lovas Község
Önkormányzatának tulajdonában álló 019/14. hrsz-ú közút
csatornázással érintett részére megadja.
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: azonnal

2. napirend: Szociális tűzifa pályázat.
Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti a képviselőkkel az előzetesen kiküldött, a belügyminiszter
által meghirdetett pályázat lényeges elemeit. Amint a tavalyi év során, úgy idén is lehetőség van a
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázni. A pályázati
kiírásban szereplő feltételek szerint az önkormányzatnak m3-enként 1000 Ft+Áfa összegű önrészt kell
vállalnia a támogatással kapcsolatban. A polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy a szociális
rendelet alapján is lehetősége van a rászorulóknak arra, hogy tűzifa települési támogatásban
részesüljenek. Mindenekelőtt arról szükséges dönteni, hogy az önkormányzat benyújtja pályázatát, és
vállalja a meghatározott önrészt. Az elmúlt év pályázatát figyelembe véve azt javasolja, hogy 25m3
tüzifára pályázzon az önkormányzat.
A képviselők egyetértettek a javaslattal.
További kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést
miszerint
➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzata a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcímén kiírt pályázat vonatkozásában összesen 25 m3
kemény lombos tűzifára nyújtsa be támogatási igényét, valamint azzal, hogy az önkormányzat
a szükséges önrészt biztosítja és vállalja a kiszállítás költségeit?
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
35/2017.(VII.25.) Önkormányzati határozat:
Lovas
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
belügyminiszter által a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 1.9. pontja
szerint összesen 25 m3 kemény lombos tűzifára nyújtja be
támogatási igényét.
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A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a pályázat feltételeként
előírt (25m3 x 1.000,- Ft +ÁFA) összesen 31.750,- Ft összeget
önrészként költségvetésében biztosítja.
Az Önkormányzat az önrész (önerő) biztosításán felül vállalja a
szállítási költségeket is.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a támogatási
igény határidőben és megfelelő módon a Magyar Államkincstár felé
történő benyújtásáról gondoskodjék.
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: azonnal

3. napirend: Vegyes ügyek
Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti, hogy Bogdán László főépítész úr a település arculati
kézikönyv elkészítésével kapcsolatban első lépésként a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló
rendelet tervezet elfogadását jelölte meg, melyet a képviselők előterjesztésben megkaptak. Kéri a
képviselőket fogadják el a rendeletet.
Ezt követően a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint
➢ Ki ért egyet Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel,
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi
szabályairól szóló 5/2017.(VII.26.) önkormányzati rendeletének elfogadásával?
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a
5/2017.(VII.26.) önkormányzati rendeletet a településfejlesztéssel,
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Mikszáth Kálmán zsákutca felújítása
Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Mikszáth Kálmán zsákutca felújítása a
pályázati keretösszegbe nem fért bele, de belterületi útról lévén szó, ezt az útszakaszt jó lenne még
elkészíteni. A felületkezelés a betervezettnél alacsonyabb áron került kivitelezésre, így javasolja, hogy
az útfelújításra kérjenek be árajánlatokat és a költségvetésből a felújtást 1.000.000 Ft. összeghatárig
valósítsa meg a testület.
A képviselők egyetértetek a javaslattal.
További kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést
miszerint
➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzata a Mikszáth Kálmán utca zsákutca
részének felújítására árajánlatot kérjen be és a legalacsonyabb ajánlattevővel szerződést kössön
1.000.000. Ft. keretösszegig?
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Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a
következő határozatát:
36/2017.(VII.25.) Önkormányzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mikszáth
Kálmán utca zsákutca részének felújításáról döntött és megbízza a
polgármestert, hogy 1.000.000. Ft. keretösszegig ajánlatot kérjen be
és a legkedvezőbb ajánlatot tevővel szerződést kössön.
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: azonnal

Köves tető közvilágítása
Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Erdélyi János, Mikszáth Kálmán utca
10. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be, melyben kéri a területükön lévő útszakaszon közvilágítás
elhelyezését. Belterületről lévén szó, úgy gondolja, hogy ezt a problémát előbb-utóbb orvosolni kell, de
mindannyian ismerjük a rendelkezésre álló forrásokat is.
Ezért javaslom, hogy kérjünk be árajánlatot napelemes lámpa telepítésére.
A képviselők is egyetértetek a javaslattal.
További kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést
miszerint
➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzata a Mikszáth Kálmán utcába napelemes LED
lámpa elhelyezésére ajánlatot kérjen be.
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a
következő határozatát:
37/2017.(VII.25.) Önkormányzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mikszáth
Kálmán utcába zsákutca részébe napelemes LED lámpa
elhelyezésére árajánlat bekéréséről döntött.
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: azonnal
Balatoni út járdaépítése
Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy árajánlatokat kértünk be a Balatoni úti
járda szakaszos elkészítésére. A járda készítésével kapcsolatos ügyek koordinálására Ádám László
műszaki vezető urat kértük fel.
A képviselők megköszönik a tájékoztatást.
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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.
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