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LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

LOVAS 

Szám: 2/22-13/2017/Ált. 

JEGYZŐKÖNYV 

KÉSZÜLT:  Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

október 16-án, 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 

 Spirk László képviselő 

 Pap Huba képviselő 

  

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL  

MEGHÍVOTT:  Báró Béla jegyző megbízásából: Szabóné dr. Jámbor Eszter aljegyző 

 

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. Polgármester felhatalmazása a KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 számú konzorciumi 

megállapodás aláírására. 

 

 

 

NAPIREND T Á R G Y A L Á S A :  

 

1.napirend: Polgármester felhatalmazása a KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 számú 

konzorciumi megállapodás aláírására. 

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy azért volt szükség a rendkívüli 

testületi ülés összehívására, mert október 17-én reggel Siófokon lesz a szerződés aláírása. A pályázat 

önerős, viszont az önkormányzat 2017. január 31-én kelt nyilatkozatában kérte az állami önerő 

támogatást, így a megvalósításhoz saját forrást nem kell biztosítani.   
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Miután további kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint 

➢ Ki ért egyet azzal, hogy az önkormányzat a KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 számú konzorciumi 

megállapodást aláírja. 

 

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

a következő határozatát. 

 

45/2017.(X.16.) Önkormányzati határozat: 

 

Lovas község Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza 

Ferenczy Gáborné polgármestert, hogy a 2017. január 31-én kelt 

KEHOP-2.2.2-15-2016-00060 nyilatkozata alapján, - melyben 

nyilatkozik, hogy Lovas Önkormányzata a saját forrást állami önerő 

támogatás igénybevételével, a Magyar Állam hozzájárulásával tudja 

biztosítani-  a KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 azonosítási számú 

konzorciumi megállapodást aláírja. 

 

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 9.30 órakor bezárta.  

Kmf. 
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