LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
LOVAS
Szám: 2/22-11/2017/Ált.
JEGYZŐKÖNYV
KÉSZÜLT:

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.
szeptember 7-én, 14.30 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
Csajka György 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 5 fő van jelen, így a Testület határozatképes. Az ülést megnyitja, javaslatot tesz az ülés
napirendjére. Javasolja, hogy a testület vegye fel napirendjére a később kiküldött helyi néoszavazás
kezdeményezéséről szóló rendelet tárgyalását, illetve a BURSA ösztöndíjprogramhoz történő
csatlakozást. 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. DRV Zrt. által elkészített gördülő fejlesztési terv elfogadása,
2. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról
szóló önkormányzati rendelet elfogadása,
3. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázathoz történő csatlakozás,
4. Vegyes ügyek.
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NAPIREND T Á R G Y A L Á S A :
1.napirend: DRV Zrt. által elkészített gördülő fejlesztési terv elfogadása
Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti a képviselőkkel az előzetesen kiküldött, a DRV Zrt. által
megküldött értesítő levelet, a megküldött mellékletekkel együtt. Megkérdezi, hogy van-e javaslat,
hozzászólás az előterjesztéssel összefüggésben.
Csajka György képviselő: Elfogadhatatlannak tartom, hogy a DRV Zrt. az általunk már többször kért
szigetelést, csak 2022-re tervezte be.
Miután további kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint
➢ Ki ért egyet azzal, hogy az önkormányzat a DRV Zrt. által előterjesztett 2018-2032. évi gördülő
fejlesztési tervet elfogadja?
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 szavazattal, 2 ellenszavazattal meghozta a
következő határozatát:
38/2017.(IX.07.) Önkormányzati határozat:
Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 2205564-1-001-01-11 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_236
kódszámú Lovas szennyvízelvezető mű megnevezésű viziközmű
Ellátásért Felelőse a viziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX törvény 11.§ szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
által 2018-2032 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet
elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott 2018.
évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt.-től megrendeli.
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: azonnal
39/2017.(IX.07.) Önkormányzati határozat:
Lovas
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
meghatalmazza Ferenczy Gáborné polgármestert, hogy a DRV Zrt.
előtt a 2018-2032. évi gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatban teljes
körűen eljárjon.
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: azonnal

2. napirend: A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról
szóló önkormányzati rendelet elfogadása.
Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti a képviselőkkel az előzetesen kiküldött rendelet tervezetét és
annak szükségességét.
További 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 a helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges számú választópolgárok számáról szóló rendeletet elfogadja?
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, 1 ellenszavazattal meghozta a
6/2017.(IX.08.) önkormányzati rendeletet a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3. napirend: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázathoz történő csatlakozás
Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy – amint a képviselők előtt is ismert – a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan
szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a
települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.
Javaslatot tesz arra, hogy amint az elmúlt évek során, úgy idén is kerüljön sor arra, hogy az
önkormányzat csatlakozik az ösztöndíj-pályázathoz.
Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint
➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzata csatlakozzon a 2017/2018-as tanévben
is a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez?
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
40/2017.(IX.07) Önkormányzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 2017/2018-es tanévben csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: folyamatos
4. napirend: Vegyes ügyek
- 2018. évi Községi naptár támogatása
Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Paller Kft. a naptár elkészítéséhez
100.000 Ft.-ot ajánlott fel az Önkormányzatnak.
- Balatoni út járda építése
Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a járda elkészítése 4 ütemben lett
megtervezve és az első két ütemre kértünk be árajánlatokat.
A képviselők megköszönték a tájékoztatást.
- Savanyúkút helyreállítása
Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Savanyúkút vizének további
elemzésére van szükség. Meg kell nézetni arzénra, illetve a szabad szénsavra. A kérdés az, hogy a kút
helyreállításával várjuk-e meg a vizsgálat végét vagy a vizsgálattól függetlenül állíttassuk-e helyre.
A képviselők egyhangúan úgy foglaltak állást, hogy a kút helyreállítása a víz vizsgálata után történjen.
- Bogdán László főépítészi megbízása
Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a község a településarculati kézikönyv és
rendelet elkészítése valamint az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása során keletkező főépítészi teendők
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ellátására 1.000.000. Ft. állami támogatást kapott. Az arculati kézikönyv és rendelet elkészítésével
korábban megbíztuk Bogdán László főépítészt bruttó 600.000. Ft.-ért. Javasolom, hogy a
településképpel kapcsolatos főépítészi feladatellátással is bízzuk meg őt bruttó 400.000. Ft.-ért
További kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést
miszerint
➢ Ki ért egyet azzal, hogy Bogdán László főépítészt bízzuk meg a településarculati kézikönyv és
rendelet kapcsán felmerülő főépítészi teendők ellátásával bruttó 400. 000. Ft.-ért ?
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a
következő határozatát:
41/2017.(IX.07.) Önkormányzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza
Bogdán László főépítészt a településarculati kézikönyv és
rendelettel kapcsolatos főépítészi teendők ellátására bruttó
400.000. Ft.-ért és felhatalmazza a polgármestert a szerződés
megkötésére.
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: azonnal
NAPIREND U T Á N :
A polgármester megkérdezi, hogy napirend utáni bejelentése van-e valakinek?
Napirend utáni bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 16.30 órakor bezárta.
Kmf.
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