LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
LOVAS
Szám: 2ált/29-8/2018
JEGYZŐKÖNYV
KÉSZÜLT:

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.
május 31-én, 8 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

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 3 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. Lovas Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017 (II.11.)
rendeletének módosítása
2. Lovas Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a
maradvány jóváhagyásáról szóló rendeletének elfogadása
3. Lovas Község Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
2/2015. (II.24.) rendeletének módosítása
4. Vegyes Ügyek
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NAPIREND T Á R G Y A L Á S A :
1.napirend: Lovas Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésről szóló 1/2017 (II.11.)
rendeletének módosítása
A polgármester tájékoztatja, hogy a költségvetés módosítására a teljesülési számok ismeretében a
zárszámadás elfogadása előtt szükség van, ezért kéri a tisztelt képviselő testületet, hogy az
előterjesztésben foglaltak ismeretében a zárszámadás elfogadása előtt fogadják el az önkormányzat 2017
évi költségvetésének módosítását.
Megkérdezi, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint
➢ Ki ért egyet a 2017. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadásával?
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 szavazattal meghozta a
3/2018.(V.31.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2017. évi
költségvetésének módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. napirend: Lovas Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a
maradvány jóváhagyásáról szóló rendeletének elfogadása
Ferenczy Gáborné polgármester kéri a tisztelt képviselő testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak
alapján fogadja el az önkormányzat 2017. évi zárszámadását.
Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint
➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzata a 2017. évi zárszámadását elfogadja?
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 szavazattal meghozta a
4/2018.(V.31.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2017. évi
költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.napirend: Lovas Község Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
2/2015 (II.24.) rendeletének módosítása
Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti a képviselő- testülettel, hogy a szociális rendelethez a testület
évek óta nem nyúlt és sajnos a növekvő terhek és a rászorultság szükségessé teszi, hogy mind a
jogosultsági határokat, mind a támogatásra folyósítandó összegeket emeljük. Erre most az állami
támogatás lehetőséget ad, hisz a szociális keretben lévő összeget el kell költeni, máskülönben vissza kell
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fizetni. Kéri, hogy közösen tekintsék át a rendelet módosítással érintendő pontjait és egyetértés esetén
fogadják el a rendelet módosítását.
Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint
➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzata a szociális rendelet módosítását
elfogadja?
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 szavazattal meghozta a
5/2018.(VI.1.) önkormányzati rendeletet a szociális ellátások helyi
szabályozásáról szóló 2/2015 (II.24.) önkormányzati rendlet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4, Vegyes Ügyek
-

Savanyú Kút vízelvezetése

A polgármester tájékoztatja a Képviselőket, hogy a Savanyúkút helyreállításának szakember általi
felmérése megtörtént. Sikerült azt a vállalkozót Bazsó 2008 Kft. megtalálni, aki a korábbi rekonstrukciót
végezte. Az előterjesztésben megkapták tisztelt képviselők az árajánlatokat. Az első ajánlat a kút felszíni
elvezetésétől szól, ez az első munkafázis. A második ajánlat a kút rekonstrukciója. Erre pontos árat a
vállalkozó azért nem tudott adni, mert az attól függ, hogy a korábbi kútgyűrűk mennyire sérültek meg.
Ismerve a költségvetésünket azt javaslom, hogy a vállalkozótól az első munkafázist rendeljük meg.
Volford-Hull Zita alpolgármester: Nekem az a javaslatom, hogy a munkálatokat mindenképpen csak a
Lovasi Napok után szabad megkezdeni.
Spirk László képviselő: Igen, én is így gondolom.
az előterjesztésben foglaltakról.
Egyéb hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint
➢ Ki ért egyet azzal, hogy az önkormányzat a Bazsó Kft.-t a Savanyúkút felszíni vízelvezetésével
bruttó 1.338.682,- Ft.-ért megbízza?
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
22/2018.(V.31.) Önkormányzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovas Savanyú
Kút felszíni víz elvezetésével zárt cső elvezetésével a Bazso 2008
Kft.-t megbízza, bruttó 1.338.682.- Ft összegért. A testület
felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírására.
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: azonnal
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Kovácsiné Novák Erika kérelme

A polgármester tájékoztatja a képviselőket a kérelemben foglaltakról, mely szerint a 901., 902, 903.
hrsz.-ú külterüeti ingatlanok tulajdonosai kérik a területrendezés során, hogy ingatlanjaik
„beépítésre szánt terület” lehessen.
Ferenczy Gáborné polgármester javasolja, hogy a kérelmet a testület vegye fel a településrendezés
kapcsán beérkezett jogos kérelmek közé.
A képviselők elfogadták a polgármester javaslatát.
NAPIREND U T Á N :
A polgármester megkérdezi, hogy napirend utáni bejelentése van-e valakinek?
Volford-Hul Zita alpolgármester: Szeretném megkérdezni Spirk László képviselő urat, hogy tud-e
valamit a Faluház lábazatának kivitelezési időpontjáról?
Spirk László képviselő: Igen, a Falunapokra elkészül.
Egyéb hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 10órakor bezárta.

Kmf.
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