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LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

LOVAS 

Szám: 2/22-14/2017/Ált. 

JEGYZŐKÖNYV 

KÉSZÜLT:  Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

november 2-án, 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 

 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 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 szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló rendelet, 

2. Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről szóló rendelet, 

3. A szociális keret terhére történő szociális juttatásokról, 

4. Vegyes ügyek. 
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NAPIREND T Á R G Y A L Á S A :  

 

1.napirend: A szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló rendelet 

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a szociális tűzifa pályázaton 25 m3 

keménylombos tűzifát nyert az önkormányzat. A fa megrendelése előtt a pályázati feltételeknek 

megfelelően megszerkesztett rendeletet szükséges elfogadnia a testületnek.  

Ezt követően a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 

 

➢ Ki ért egyet Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017.(XI.03.) 

önkormányzati rendeletének elfogadásával, a szociális tűzifa támogatás igényléséről és 

felhasználásáról? 

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

7/2017.(XI.03.) önkormányzati rendeletet a szociális tűzifa 

igényléséről és felhasználásáról. 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

2. napirend: Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről szóló rendelet. 

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 

 

➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzata az alsóörsi közös hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendeletet elfogadja?  

 

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

8/2017.(XI.03.) önkormányzati rendeletet az alsóörsi közös 

önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről  

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

3. napirend: A szociális keret terhére történő szociális juttatásokról  

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy a szociális keretben még brutto 2.000.000,- Ft összeg 

van. Ahogy korábbi testületi ülésen is elhangzott meg kell vizsgálni, mely réteg az a településen akit 

támogathatna az önkormányzat. A közös hivatal pénzügyi osztályvezetőével is egyeztetve az összeget 

elsősorban az önkormányzat rendeletében foglaltaknak megfelelően lehet elszámolni, illetve testületi 

határozattal a szociális keret terhére adhatunk iskolakezdési támogatást, illetve természetbeni támogatást 

a nyugdíjasoknak. Az összegekben kellene döntést hoznunk. 

A képviselők egyet értettek az előterjesztésben foglaltakkal. 

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

 

➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzata iskolakezdési támogatásban részesítse 

a lovasi állandó lakhellyel rendelkező iskolai tanulmányokat folytató lakosait az alábbiak 

szerint: általános iskolásoknak 20.000,- Ft, középiskolásoknak 25.000,- Ft., felsőfokú nappali 

tanulmányokat folytatóknak 30.000,- FT.? 
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Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 

következő határozatát: 

46/2017.(XI.02) Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános iskolai tanulmányaikat 

folytató lovasi állandó lakhellyel rendelkező tanulók részére 20.000,-Ft./fő iskolakezdési 

támogatást nyújt a költségvetésben átadott támogatások címszó alatt betervezett összeg terhére. 

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a középfokú képzésben résztvevő lovasi 

állandó lakhellyel rendelkező nappali tagozatos tanulók részére 25.000,-Ft./fő iskolakezdési 

támogatást nyújt a költségvetésben átadott támogatások címszó alatt betervezett összeg terhére. 

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felsőfokú tanulmányokat végző lovasi 

állandó lakhellyel rendelkező nappali tagozatos tanulók részére 30.000,-Ft./fő iskolakezdési 

támogatást nyújt a költségvetésben átadott támogatások címszó alatt betervezett összeg terhére. 

A kérelmezők 2017. november 30-ig adhatják be az iskolalátogatási igazolásokat, ezen határidő 

jogvesztő. 

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: 2017. november 30. 

 

Ferenczy Gáborné polgármester azt javaslom, hogy az időseket a szociális rendeletünkben foglaltaknak 

megfelelően részesítsük támogatásban. Sajnos sok a rászoruló, de szégyellenek kérni, ezért kérem 

tisztelt képviselőtársaimat segítsenek abban, hogy összegyűjthessük kik azok akiknek ajándékcsomagot 

készíthetnénk az ünnepekre. 

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

 

➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzata karácsonyi ajándékcsomagot állítson 

össze a 62 év feletti nyugdíjas lakosainak a szociális keret terhére? 

 

47/2017.(XI.02) Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja a 

karácsonyi ajándékcsomag beszerzését a szociális keret terhére a keretösszeg kimerüléséig az 

alábbiak szerint: 

Karácsonyi ajándékcsomagban részesül a szociálisan rászolú, 62 év feletti öregségi nyugdíjban 

részesülő lovasi állandó lakhellyel rendelkező személy, akinek az egy főre jutó jövedelme nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át. 

Az ajándékcsomag átvételének feltétele a rászorultság nyugdíjas törzslappal történő igazolása és 

a lakcímkártya bemutatása. Az igazolásokat 2017. november 30-ig adhatják le a rászorulók. 

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: 2017. november 30. 

 

 

4. napirend: Vegyes ügyek 

 

- ajándékozási szerződés 

 

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Tóth János és Tóth László elhunyt 

édesanyjuk akaratának megfelelően Lovas Község Önkormányzatának ajándékozza az előterjesztésben 

szereplő Lovas zártkert, 309/2. hrsz: 6/18-ad és Lovas zártkert, 309/3 hrsz. 6/36-od ingatlanokat. Kérem 

a képviselőtestület jóváhagyását az ajándékozási szerződés aláírásához. 
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Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 

➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzata az ajándékozási szerződésben 

feltüntetett ingatlanokat elfogadja? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 szavazattal, 1 ellenszavazattal meghozta 

következő határozatát: 

 

48/2017.(XI.02) Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tóth János és Tóth 

László által az önkormányzatnak felajánlott Lovas zárkert 309/2 hrsz. 6/18-ad és a Lovas, zártkert 

309/3 hrsz. 6/36-od ingatlant elfogadja és felhatalmazza Ferenczy Gáborné polgármestert az 

ajándékozási szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

-   Idősek napja 

 

Volford-Hull Zita alpolgármester tájékoztatja a képviselőket az idősek napja rendezvényről. 

A képviselők megköszönték a tájékoztatást. 

 

NAPIREND U T Á N :  

 

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

 

Napirend utáni bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 15.35 órakor bezárta.  

Kmf.
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