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NAPIRENDELőT1.:
A po]gárncstcr köszijnti a megjelentekct és nlegállapí|a, hogy az i]]éscn aZ 5 tel§piilósi képviselö
kő7ül 4 iő \,anjelen. így a'festiilet lralározatképcs Az iilést megn},itia.

A napirend tár§,alását mcgelijzóen tájékoztitja e képviselő-testiil§tet a legutóbbi tcstiiIeti ülés óta
törtéDt lontosabb eSemónyeklől,

AZ önkonnányzat által idei év lebruárball beD}iljtott vis majoI pályázatok sikeres elbírálásban
részesü]tek. így a beje]entctt Pelőfi és Alany János utcai útkáíok helyreál]itásá].a összesen 422 000__ Ft
összeget n)eí a tclcpüIés. Tájékoztatja a kópviselőket. hogy Lovas benyúljtotta jrlentke7eset a
..Világos Ves7prón Nle§/éért" versenyrc, ilmelY során ekár nYcrtesként iS kikefiliet a telepü]óS,
Létrejött aZ á!árási szolgalnli .jogot alapitó §Zer7ődós l'rjc5kó 1'elenc és Kópes (iabrielJa. valanrinl az
ollkonnán"-zat köZött. a [,ovas, külleriilet 0l4,/6 hlsz ir ingatlan vonatkozásában, A 1-orráS köZ
úlállilpotának rendezésére is sor keriilt olyan módon, lrog} e8} malkológép a tolólapátjllval clsinitotla
a mürvás út fe]ii]ctót. igy sokkal biztonságosabbá és komloíosabbá vált a kőZlekcdés,.faüékoáatjá a
Képviselőkct, hog], 1 |atáridőben bejclentett szavatossligi igón1 nyonrán a Ciklop K1l, clvégezie a
Fa]uháZ lálrazatán a gaIanciális munkálatok6t: só-kicsapóials ehiiJrlelése. Vako]allribák kij;vítása
megtölténl. és a lábazalot telj§s cgészében ú]ra lestette a vállalkozó, A képvisclő.lestiilei kószönetlel
elfo8adla a tájékoztatást,

A napirend táí§,alása előtt negkéri a I<ópviselő-testi]letet. hogy bjáo5itso]r lels7óla]ási lehetóséget a
megielent Mika Józseíilck. iigyéve] kapcsolatban,

Mika József megköszöni a lelrctőSéget és clőadja. hog1 a Lo\'aS. kailleri]]et 62l,/6 hrsz_úl incal|lrn
lulajdonosa, A halálYos T§lepiilósrende7ési lcrv \,égrehailása. éS a (öZúti hatósáq cl "r,," .,i-nri az

i(apcsol,ttos, AZ Ónko ián),Zatnak hat'tridón hcLjil iJJZ(llniJ .ell, hág1 ajclcrrlcg mag:intuliljdonben
lé!ij telekréSz lc letl Válasznajogilag és közí]ttá lell minősitve, Ehhez sziilcéges ajelenlegi tulajdonoS
lrozzájárulása is, Mika Józsei elrrrondja, hogy az a problénláia. hog} tl 840 m] cs lelkéből ilgy v§sz cl
aZ últ l50 '-l, hogy vélenrérrye szerint aZ út területc ténYle3esen csak 80 m]. 

^nnak 
icle.jén li5lh

Gábonréjeg},Ző esszonnyel kb, l5 óVvel ezelőtt ó\eken itt eq\ezkedtek, ho8"v' eZ ú1 leltij]tésle keriil ós
oft megy nrrjd az aszfaltos ú|,'l'erv i5 kószii11. amj szcrint nem t kcrilés nlellett. henc ell(il ] mélerle



lesz a végleges út\onal, A le.lező aztán az egrszerűbb \crzi(')t választotta, AZ vo]t a nregegyezóS.
hog} xZ út túlsó olda]ából kap Mika Józse1'80 ln]-1, .,Níarika szcrin1 a lncgolc]ás az. lrogv a lolgalomba
helyezés után kaponl meg a 1erü]etct,"

Fererrcz_v- Gábomé polgármestel megjegl,zi. hogy a7 cnlítelt lerijlet í.orgaloüképtelen, klzárirlagos
önkormár),Zati tula.jdonban álló közú1, ezért azt nem leh§t eladni, ahhoz a Településrendezési tcl!
módo_sílásíra lürne szükség. A hesználat jogának kikötését ja!asolja. mert trrlejdo;ba adalsra njocsen
le]letóség, Mika JóZsefelmondje. hog\, szerintc a fuldrrrérii rosszuliajzol1a be a területekct a \álto7ási
váZrejzon, me az útt va]ójr'lban keskenycbb, Csaika C},örgy képvisclő nlegicg}Zi, hog} logltllkoali
ke]l eZZel a problónrá\'al. lneí látszik, hog1, az út tén1,lcgeserr .,ienlent'' a 0]2'irsz ú önkonnánVzeti
íllróI Fercncz! Gáborrré polgármesLer eimondja, hogv azért így töftónt, mert egyélrként sok leleinek
nen lett volna közúti kapcso]a|a, Ha Mika úr nem írja alá, akkor nagy problérn-ir szül ezzel, \agyor)
.ok óíinlett ingatlan Yan a csárda útolr. ez kő7éldek. hog! jouilarr is rendbc leeven tévc, Mikajózscf
kéri. hogy aZ legyen a me8állapodás. hog} ar i1,o ,r Te epL tsrcrrrl<zesi Tc r ni,.]nsitása elkezc|ódik,
a.l&or kapjorr lés't a7 önkonná.-vzati úlbót. l:erencry Cábornó elnrondja, lrog-v n} ih,ántatitsba vótclle
kerül Mika úr kér§lme a teleptilésrendezési terv nódosításakol. Mika Józ;t: ila kezdenrórryezik a
haszllálhatatlanná \,ált úln. köZút kivótelét. éS cne kapok garanciár, akkor aláir.om.

Fe|cncz! Gábomé rJolgánnester: Azt tudjuk \,álla]ni, hogy kezderlényezni logjuk
N,íika Józsg|: Én hagylan, hogyjárianak rajta aZ embelck, A lajZ pedig nc0l stimnrcl.

Ferenczv (jábomó Dolqarrn}cslel Kezdenlén},cZZiik m.,jd a telepiilésl§nC]cZé§i ter\ nróLlosítáSátlál

Mika Józseítőozik c1. ülérről.

Fclenczy Gábomé polgámester bemutatja a Testiiletnek Gránási JánoS iovasi lakoSt, aki a napclem-
1étesítóssel kapcSo]alos pál},áZati Iehclősé8ekíől Ilyúljt tájékoZtatást a kópviselől'rrek,
ClánáSiJános megköszijnj e lehetősógel. és a |(ö\etkezőket mondja e]. N,legvarl a iehetősóg ana. hog}
az önkormán},Zalok léSzóre o]van pá]},áZal kerilljöD kiirásra. anellve] onkonnánvzati inté7nrónv
áramellát'tsának Dapeleülnel töilónő nregúlL]Js, kclü] ta|noqJtJ5lr, Nlóv 1.1tuzt.rk a szabálroi.
könnyebb letl a kivitclezése. N,lost egy ilyen irfuy látszik reali;álódlli, a közviláeitás r o n stkozlLs.Lb,rn
nem tudom mi a helyzet. Lovason egv intóZrnény .iöilet szóbt, a Fa]Lrház, És niric]ezt azéíl szeretnónt
nost elmondani, mefi lrz egész azzal ir]dul, hog] keIl len ie §gy álam 5zolgá ltató i .ió\,áha$ áSn ak. eZ a
műszaki paramélerek megfelelóségére vonatkozik, Kb. cg} hórrapos ittLrtnsi ide;e \an ennek aZ
eljárásnak, eg},igón}lrejelcntői ke]l ben}újtaui, E9észen konkréianl pálylrzati céllal. napclerles
rendszerre tőrtónő igén},b!jelentósl. A szolgalltató küIdenj log 

"g1, 
gurauiagi t'rjékozialást enrrcl(

ismeTetében lehet majd a l.vábbi lépéscken elgondolkodni, sot iaó'lincs rá, iirr rrap alatt te szolttrik
Zárni B ]chetóségekct, I§hát elós7ör kell e8}, teljesítnrény_kalkuláció: példá;l a beérkcző számlák
adalaiból 1chei ka]kulá]lli,

Fcrenczy Gáborné polgámlester.: AZ a]sóörsi önkormán}zat ópületére most szcrcllék l.e], o11 nem
ügveltek arra, hog} akkor gazdaságos eZ a len.]Szcr. ha anlyi áranlot termcl. anlennyire sziiksóg Van,
Tőbbletlernrc]ós esetéll inkarbb lrálLín},os aZ ijnkonnán},Zatnak,

GráláSi János] lta InegnóZünk eg! szá lát, akkor látiuk, hogy a VilIamos enelgja díján kivtil csonló
nlás köllség ]s jelentk§Zik, Ha töblrletet teIme] a felszerclt napclen, azt a tuliidono.s .,s7,ámlázza'' r
szolgákatónak, éles c]számo]ás alapián, Digitális mélós tiríónjk: rnurala minii a termclést_ mind e
fogyasztást.

CSajka C\örgy kép\,ise]ó: Önrészcs a pál}áZat']

Gránási JánoS: AZ utóbbi idijbetl 100%-os lámocatássel lettck kiilva. nem tudom. hocl most milv_-n,.,r|1,o, q h]-,,"l a]ke l,i, i,/,l, l_.l1. i,,,,,áool , ord k.lelc l.J,e-éllli \]é\';, ,,"s,.,ínJ;ll
szóval tcchnikailag ]renl lehct prob]ém. egyszerűen lá ke]l kapacsolódni,

Fe|elqz+_Géb@ré !!]gé : l(öszönjiik szépcn a táiókoztatást, és akkor clsij lépéSbclr a
számlákból kiszámoljrrk a Fahház épiilelének tón}leges íbgyasztáSát,
(]lánási Jánosi Nálaln otthon is.ielentkezil 8-10 9;,os lilltelme]és, de jól nlcg lehet Saccolni a
szijkséces ncnnyiségei, sót. ezt csatoloi is ke]l majd a pál)áZathoz, Az 1 kW-os bJépítcn rendszer (+



napeLenr) a legkisebb. ez l 100-1500 kW óía villamos cnergiái tcrme1 e§- éVbei N{ag}aroís7ágon, déli

beáIlítá§ban. Egy hááartás ennek a dupláját igényli,

Csajka GvörgY kéDr!§qb: S7erintem kb. 16 db napelem kel], Kérdés, hogy clfér-c cLln), elíe J

Nag},tereln teteje mutalkozik e legelkalmasabbnak,

Feret]ga ]Oéb!!]]é p9!gé!! : Be lehct táplitlni a kijzvilágításba, aZ nagy scgítség lcnne?

Gránási János| Akár a földön is eI lehet lrelyezni. Ajelenlegi tör!én}, sz€rjn1 nem lehct beláplálni,

tl",lg.úlyo^., ."á]i. 
"Z 

csél} ana, hog]- iiyen pályázat kcrüljön rövidesen kiírásra,

HullZita alpqk!!E§19!: NémetoíS7ágban aZ aLltópál}ák m§llelt végig llapelemek rannak,

Csaike G\örgv kéD!j§9],a] A HÉsZ koliátoz7á a iapelemck elhel,Y-czéSét éS a klima §g},Séget is,

Gránási János: ]V{ég két gondo]at: tu]ajdonk(p|en c rt:rpeleLn sz:rz<rrs r:rl,Llmal), A,lbeí Linsteii adt,r

Éa ,rorruaa,ri rir.elmet, ő talá]ta fel, ElUsZor.,, uih.lurasho" haszníltal., azt3n.]ött le a polgári

;;r;J;rb", A naiak nrár nag}-on jó ninijségií§k, 10 20 ét,ig műkődóképesek, A7 inlenel js

,.Óirr]",o 
'""r,nir.ulr"g, 

Kórdés"es lciet a 1ncgtéiiilóse, C]e lre a pályázat teljcsen 1ánrogllja, tkkoí e7

l;.,ril"r""rr"' problénrái, r\bszolút kijmyczetbalát. liileg, ha példáLl1 87 lutó!tll llasonliljuk ósszc, éli

scmmilycn sZemponLból nem vcSzélyeS,

J]erenczv Gábomé DoLgánneslcli Köszönji]k szépen a tájékozútást, éS ennek meglele]ően íoll

beleke7deni nindebb§ az önkomlályzat,

EZt követócn Fererrczy Gáborné polgárncst§r javaslatol tcsz az ülés napirendjére, Javasolja, ho§, a

i".tiiLr 
" 

..ghiuObun megjelOh napircndi poirtotat lárgyal.ja, a m§gj e lö]t_ soüerrdb§n, Níegkérdezi-

r,"g:' 
"rali "gy:er, 

nap irend i l"avas Lata varr-c valakinek a kópliselók köziií, fovábbi nepirelldi ja!aslai

ncil volt, a iópviselő-testüIct a nyilt ű|é§ napirendjót ltz alábbiak szerint határozti nleg:

NAPIRENDI

], A VesZprém N,lcg],ei Falugorrdnokok J:gl,esületónek besZámolója,

2, Gyelogjárcle tervezósi C]í.ja,

3, Kerítés léte§ilése a tenll.tó körü].

4, A szociális cl]átatsoL(ról sZóLó önkorfián,\zali rendelct móLlosiláSa,

5, A nenl köZműVel összegyiiitijtl házíárlási szenn_Y-vi7 összcg),újtésérc, elsZállítására c§

elhel),czéSérc jrányLlló kijZszolgáltatáSról sZóLó rendeLct módosítáSa,

6. vcgyes ügyek,

NAPIREND,l,j R G Y Á L Á s Á :

1. napirend: A ve§zprérll Mcgyej Frlugondnokok EgJcsüleíénck beszárrrolója,

Fererrczy Cáborné polgámcstel javas]atol tcsz arra, hogy a Képvisclő-teslülct ho77on dö tési a

v".rp,jnl v"gy.i ' 
r-a-lrrgon,l,rotok |gyesüIeté ok levókenységéről, és a 20]4, é\i támogatás

felhesZnálásáról sZóló besZá11lolój ának j óVáha gyá§áról,

Kérdés. hozzászólás. más iavaslat nem volt, a polgármeslel SZavaZásra t§Szi fel a kérdést lniszcrint

; Ki eÉ eJ]\et azzai hog1 a \eszprón l\legycj Falugorldnokok Eg,vesi]lctének tevékenységélől

". r,*i, r<t^"n o-nLomranr zalától 2014 ben kapot1 t'nnogat:is lclhasaálásáúl Szóló

bcszámoló ja elfo3;dásra kerüljönl

LoYas Közsóg Önkoínlányzat Kópvi§elií-testül€tc 4 szaváZattil, ellen§zaYazat nélkül meghozta

következő határozatátI
56/2015,(YI.18.J ijnkormányz,tti határozat
Loro"K--O,^,"gö"tormányzatKépyiselő-tcstűlcteárVeszpróm
\{egyei Falugondnokok Eg]-esületónek tcvék€nJ-ségóről és Lovls
Község Öriirolmányzstától kapott 201:l, óvi támogátá§

felh.rsználá§áról szóló beszámolóját clfogadja,

!9!9!!g Fcrenozy Gábomó po]gámostet
H.rtáridő: loL},ematoS



2. napirend| Á gyalogiárdlr teívezósi díja,

lclen(Z\ Uol,,ile polf3ín,c\lcr In'e,U/,,,'J" , |,c, li"r,Óke" ^c\ : §"l'oL, \j"e^íl_ c\llcL

"i"","i.1;"ii"l.,i,.. ""-o",,,."1 
u 

",,un 
,",,,.ro ,.,l" o, m;6.üldó,r. *._,:,l 3 1,o Lllcai _)", , "a,d:

ll]:il;;,.*j;;:,"*;,i aó,'.,i1,, .q ."eb.,zeLtekrrck megte,ieioell lz al!jánlJ1 t rcsze. aLo'asi úti

^;.';;;.;;;"; 
,, ,;, ,,,.", l,"]iu"o,u, űon' ,e,, rregr,i,,,,c k(| l IlIJL"e-de,<\ e d lc \,/Jl l

K;; "i;;,;.;"k", 
Je},/1\,l/^1,1ke'er";,eklne9dln<gl(r,l('\,-eF,jlnilll.l,

További kófués, hozzászólás, máS.javaslat nem vo]l, a pol8ármcster S7avazirsre tes7i ]'el a i(óldóst,

miszelint""">"'rai en egyct a Deüény Zoltán tervezó réSzérijl nrcgküLdijlt, 2015, júniuS lién ke1l,

pallrloe]aldatefiezesidljaratettarajániatI'részeelfbgadásánakmcgerőshéSé!eL.amc]yérta
i""..i, i'*r.,"" :25,u00.- F d"/e" olj ,l',li]

Képviselö,testúlelc 4 s7avazattal. ellcnszavazrt nélkü1 nleghozia

5- :Ul5.1 \ 1.I \,) 9,,kormi,,\ /ili [4tárl,Zal:
i.,,l-RoI* Öutu.min\.,al hépti\clo-te\liilct( i,^ih,r§i.t a

,"-;^a z"rŰ" ,".,"ru 18)u0 \e./nl;ln. BoL{l ltr l tt.l áll3l

''iil. 
i1"'.. l-ién r fo ulcni g) alogiárdr l, sznkaszánrL, a Lova,i

,iii 
'ti,.r."e;ilO i, ert1 utc:ri csallako/i, Lö/iilli rós/eneI

lllUplerte/e\ire lctl áiinlál:ll, amel\ c/erinl a lene,/;;l ö}s/e,ln

:u i,ooo.- nr üssz"gi, ttrtezisi dl illeti,

!9!9!é§: l'clenc4, Cábonré polgálm,Stel

u!É!t\! fbl),e atos

3. napirenalI Keritó§ létesitóse a telnető kiiíül,

Ferenczv Gaborné po]qármest§r e]mUüdja, hogy Szintc folyanlálosak a 1akossági bejolentéSek anriatt,

;:l] ;;..:d""i ;j§;',,"lii,.,,"i l,","i", 
"ri,,nak 

a tcmetőben. a síI,okbln. Emi.lt1 a tenretó kóli]l .1

iii,leri .'".i.'"Úi, .r Lell keszitenr, ,\ nl,§]k .,k a Batalonlille,]i Járá5i tIivatal hitóságj kötclezése e

temető bekcrítéséle,

Csqika Glörg! kéDvis9lő: Szerintem a beton alap nélktili kerjtés nem soket ér, a belonozott viszont

nagyon drága.

Felenczv Gáborné po]gánnesieri Ve]ósZí iLleg több iIliós téte] l§nnc ilyen módon,

Qsqika G!örev képviseIó: Ha nckiallIrrnk, akkor viszont rcndesen csináljuk meg, még ha dlágább is,

FereEzL]J4ba1!9pa_lga!]]]9!l§!: A \ lllaLrypásáol megoldásl je]enfcne'] van, aki i]l,enne1 védekczik,

;;"tcrn fi*trk.pp. ekony, 1, megoldás k-ell, Azi javaslon, hogi,kérjünk áraiánláLokat

sinra. valamint a betonozott. és vadrácsoS veí7ióra is,

To\,ábbi kérdós. ho7záSzóláS. nláS javaslat eln vo]l, a poLgánncster s7are7ásla tes7i fe! a kérclést,

isZerint
> Ki éí egyet 37zd. hog},aZ ú] temctó lrcritésónek rnegvalósilására több mi]szaki megoldás, ig}

' ;,il fi;;ffi,j;ii3iO, l"i"" 
"r"p "ati'li 

ós larlrá-cstls negoldásra keriiljön áraiánlat kérése

löbb kiviteLezóiő]?

Kép\,iseló-lcstülcte 4 szevazaltal, cl]enszalazat nélkiil lneqhozí,r

5s ]0l5.(\ 1.1s,l a''llLorlnán\ /ali h:ltlirq/,t:
i"'v:L. l,ör*r1';" t".ma n},/n l Ken\i5el1,1e\liilel( úg\ h.llirl",oll,

i""r' 
",.l"iu'r". 

t(nlelOjél Löriil\c\o kerllc, mcq\aló\lln\Jr,j lü1,1,

.",i.;"U ,"'"*"i.r^ beion atapl,al íen(lelL(/o, belon Jl:tp llelLüti

t,l",r.e.."r'*"g,,1,1e. ficreienrbe rótelirel, és löbb rilnlalte\t,

";""l"i,in"r. 
r"l;".+a cl. d/ r iánlrluL bcórLc"é,et Lö\ clU( n dötIl,

Felelo§: F<rcnLZ\ (]Jbonlc polgálmcsl§

ÉuG.iiő, ti,l1 
"i,,oto.

Lovas Község Önkormányzat
kóvetkeZő halároZatá1:

Loves Község Önkornányzat
kö\,etkeZó haiároZatát:



4. napirend: A szociáli§ el|átások helyi szabályliról §Zóló önkormányzati ren'lelet lnódo§itósa,

l<le.4 L;.5"rle polgaír.n(, ,m"n,li 3 ,gpl'"l lke' ,,/ tlo,,("e ||Nüldji|,,|o|,j, 'L,l d

,,,nile.,li o.n.lr' kep-.ola,han, ,l po',n,, "'": jl\J,l1,^l lc,/ ilIl|, |)^U, o\, nr,JJll \el:llL]

'i"j:,;i"[,:".,";;;,^i.l;" ,,r"iUi",, rárll"pnl", rneg,me'r d"/<ge, llo,] a l,],dJ"" lo\ o"

"^" 
":o.--.lo.o.utr"krol lt,on,r,ir r.,-,,, ,d 

" 
o, r,yigdr 1, r lé", lL) i, e/ (dJ,Li ,r^ ':,L,00,-

Ft ö§§Zeeii áoolasi di;ban részestllenek, Ll",r tgl,Ú,i1r" vótelével az ápolá:i célíl települési

] ]; ;,;:,,,;i",,r",. h]r r'',,zeprt ], r,"u, l r_oo 
"r, 

r,o,,, rrrc,,l T r," rr'

Kérdés_ hozzászólás, másjavaslat nern volt, íl poLglnncster 5Za\JZJirJ.tc\zI l§| U,IerJéit ivcrinl
";' i, 

".,, 
".,", 

r ",." 
rO,,"g Ó, t,o", ll\/_l (Jp\',clo-,Ljültlíllc, - :0,5, \ l n ]

' 
;;"":;",,r;"; renJcler<nek.r,o.u":,,,",. ",,"..t" cl:'d,,(,le',' "/"h,l" 

,^| /"|Á

ii:ors, iIÍ. z+.1 onton"ány7alj rendc]el lllódo5iláSáról?

Lovas Közsóg Önkormlt yzat Képv iselő-testü letc ,l SZa\,eZattal, elle|szaVazal nélkiil megho71a a

7/2015. ktlrnűttzuti rcntlclete! !!§Z!!ü!!!
óIó 2/20t5. (II. 24.} ónkomállí

módosííósból,

-0t,,el1,1,1etaieg,őka"l,Nnclléklclélképezi,)i. nrnircnd: A ncm köznlut€l ö§§Zeg]ujtött htiztaltási szcnnJYíz iiss7egyűjtósérc, el§Zállitá§ára
' 

e.'|ii,,ir",":U.. ."n,rrló Lürsr"lgáiraia,r,o|,/oló r(ndulcl lnudo\ltá§J,

Dr, SiDos Zoltán aljegyző islncileli a Képrisel,kL,l a nrpl,cndi pUufiJl k,u!5o],l1os etiite|ic§Zlóst, A

i'l ";-|,r;,.'.;l-;;:;,,rj,le,cz,rc,"r"]],,l,,"".c',e,l 
\,,,c- 1kölll),/,l\eo(|ln' 

",lo",,|,, 
/

".i:'"^"""'.l*' " 
\/olT,/\ot,, el<pli'",\ :'nL nná,)/1lJinlk,

toralt; te.aer, hozzászólás, lnás.]alaslat llen] voh, a po]gár|lestcl szavazáSla tes7i lel a kérdóS1

n]iszelin1'"'"r"'xl cn cgyet azzal. hogy aZ elijlcrjesZ!éS mellóklelél képezó íendelel módosilás lcr\ezet
' 

"tr",*",,:,Jr** 
rr,"gtiiúés" t",iiiio" "" illetékes k;rlryezctréde]ili hat')sághoz ós

t,i'jetiortáta.ot, .,o,"i,édos telcpillés§k őnkornlárr,v7aLainak!

LoYls Köz§óg Önkormányzat KópYisclő-tcstülcte 4 szavazattrl, ellen§ZaYazrt nélliül meghoztá

következó határozátát:
sq ]ll ls.í \ 1,1x,l_ön1,olmin\/§ti l,!{liro/nl
r,u.,'o, rOT*l önt""án",o, X"pt iseto-testüI€tc eg_vetórt azzal,

rrogy a" ei,ie,1",zt"" ,",tterru'tt képtzo, e nem közmúvel

ős§zegyújtött háztarta"i szcnn), rz ö5\zeg}!jtisérc, elsZállitásár3

és elhellczésére irán_vuló liöz§zolgáltatásról, szóló rendelet-

rnódositás tcNezet vélemónyezésrt lncgkiildé§re keliiljön az

illetéIrcs köl,nyezctvédc|nli hitósághoz é§ tájékoztatásul a

szonr§zédo§ tclepiilések önkormánJZatainak,

E9!9!!§j FelencZ.,-- Gáborné polgánneslel

EB!!r!!ú folyanlato§
(m"*tott""","t o jeglzijköny, neIéklelét kéPezi )

6. n.lpirend: Veg}es ügyek

o.1, lako..ligi l ir- ós t \rlorna I'Jl\ |i,/al,

Ferenczv Cábomé polgárnester tájékoztatJi J ktp\ sclokcl, hl,g] J \ lZgJlJal|_od,lScí lclelós mlnisztel

;i;ffi;;;"i;;-;*;;.,iei ;í, e. l.uLorn'^,rolguluLu, ii,,rogarás",a, A tJLnogatás célja azon

iJJia'l."* ,""--",Ur". "."ryirU," ", 
o"i",,"a"y^ti, "" 

1'lhrni ilietvc eg"véb víziköznú-szolgáltaló

;i;i 
";;;;"i"i;:;";i 

ito,J"", i"*,,_aiail., ,zJnnyl izelvczetés és ,tisztitás költségci a \,íZikóZnii_

:;i;iíi.ilir;ffi;;J ú,t"r.agi r"rr,"*"ara.ból szárrnazó árberéteIt jclerrtóserr meghaltrlják,

A pJlgá,rrrerte.javarlatot tcsz arra, hogy a7 önkoünányzat n,viljlson lrc pál),ilzatol a 1'enti télnakölbcn



További kéldés. lrozzászóllls, más javasLat neln rvolt, a polgánieslel Szavazásm teszi 1i] a kérdésl

miszeri t
> Ki ért cg,v§t azzel, lrogy a lakossági víz- és csalonraSZolgá]tetás dljitnak csökkcntóSe ér.]ekélren

pá]yáZatol nyúitson be a7 önkornlányzat a Ma8}ar Allamkinostár le]ó?

Lovas köZség Ónliorrnányzat KépViselőtcstiilet§,l szavazattal. cllcnszavaziLt nélkül lneghozta

követkcző hatálozatát:
60/20l5, (vI.18.) önkormányzlti határozat

Loras Kőzsóg Önkorrnányzat KóPviselő-testiiletc á Magyarország
2015. óvi központi költsógvctóséről §zóló 20l,{. óvi C. töl.lón} 3, sz.

melléklet I-/1. pontja alapján a 2015, évi lakossági Yiz ós

csatorn:rszolgáltátás díjínlk csökkentésórc pílyázatot nyújt be a
Magyar Á amkincstár feló.
Á Képvi§clő-testü|et m€ghatalnl,izzrt a polgáImcstcrt az állani
támogatás igénylósónek ben)újtásárl ós a pÁlyáz,rttal kapcsolato§
tccndők lebonyolitására,
!9l9!é§ Fcrenczy (]ábomé polgáíncSter
Határidő: 2015. július 08,

6.2, KöZművelődósi érdekeItségntivelő tómog.rtá§i pályáZrt.

Ferenczy Gáborné poigáTester tájékozla!a a képYiselijkeL. hosy ]ch§tajség vall n 20l5, óvi

köZmúvelóClési érdeke]tségnö\,elő pályázat ben),íliláSára a]élszelii olven. a kijznűvclódés
fejIeszlésóvc] kapcsoietos beruházásra lordltani, amjre fellétleniil sziiksége !an a l§lepii|ésnck,
Javas]atot tesz egy m[ianvag sálor mcgváSárlására, mert a köZclcdő Lovesi Napok meglendczóséhe7

liltétlenül szűkség9s, és a jelenlcgj sátor nagyon lossz, hssznál|atat]in állapotban van, I]gy internetes

hirdetéSben laláittnk gyáúót, lki g}'.orsan é5 jó ninőségű Sálrat tlld S7arlliteni aZ önkonnárlyzat
szánára, A Sátor vételára 37],230,- Ft, anlel},]rcz 150.000., Ft össlegii ónrészi biztoSíl a7

őnkormányZel, Tapasztalatoln szeilti a bckeúiési érlék 50 %,át 1]rinden esetben meg SZokt.L nverni a

páLyáZó.

Kérllés. hozzáSzó]lls, másjavaslat nem volt. a polgánnestü szavazásla t§SZi lel a kó.dóSt nlisze n1

> Ki éú e!:yet ezzal, Ilogy közmiivelődési érd§ke]lségnöv§lij pál!ázat kcriiliön benyúljtásra o]y4n

módon, hogy az önkolnánynt e pá]yáZat teljes összegél 373,230,- Ft-lran. iZ ónkormányzati
ijnrésZ öSsz§gét pedig l50,000, Ft ban határozzi neg']

Lovas l(öZSég Önkormárr,vzat KépViseló-teslü]ctc 4 s7avazaltal. ellensza\,ezat nélkij1 m.p ]o7l,

köyetkezó határozatát:

Lovrs Köz§ég Önkormányzata Képviselő-testülctc a

Magyarország 2015.éT,i központi l(öltsógvetéséról szó|ó 2014.évi c,
törvóny 3. sz, nl€l|ókllt ll. ?. &) pontja alq)ján a 2015.évi
liözművelódési érdekelt§égnijYcló támogatá§r.l pályázatot n]- újt
be.
ÁZ önkormányzat .l páIyáZat telje§ ö§§zegét 373.230.- Ftban
határozza meg, ne|yhez 150.000.- Ft őnrészt bizto§ít a 2015. é\,i

I(öltsógvetési tarta|éklr terhórc.
A Képvi§el(itcstület meghatalmazza a polgárnle§te|1 áZ állanri
támogatÁs igénylésónlli bc[yújt,ísíIa é§ a páIyáZatta| k,tpcsohtos
teendijk lcbonyolítá§ára.
E9!9!é§j l'ercncry GáborDé polgánncsier
Határidő: 20l5, jú]ius 08,

6.3. Bcnzines íűka§z{ vásárlásának megerősítése.

Felencz!, Gáborné polgánnestel tájékozlit]a a képviselókcl, hog,! si]rgetőcn s7iikséges loh egy ilj
bcnzines lűkasza neg!ásárlása e nyári palkrendczósi léladatok ellátására, AZ ,tján]ttok köZiij eg]



Husquarna tipusú kelült lnegv/Lsárlásla, a vételára 21,1,900.- Ft volt, A vételt lnegelóZően a kép\,iselők
tá.jékoztatva lcttck a tervezott vásáflásfól, így nlost ennck hatáIozeti ]negerősítése SZüksógcS, Tovább]
kérdés. hoZZásZólás, másjavaslat nel11 volt, a polgánnesle. szavazásra t§szi fe] a kérdést, miszelin1

> Ki ól1 eg_vet azzal. hogy megerősitósrc kcrü]jön a Husqllarna lipusú benzi cS íiikesza
negvásárláse aZ öllkonnányzel részére 2]4,900._ llt ijsszegű Vételáréí?

Lovas KöZSéE Önkormányzat KépviSejő tcstiilete ,1 sza!aZallal, ellensza!alal 1]élL(íil ncehoaa
köVetke7ii hátáro7álá1:

(|2 20|5.(\ |.|8,) önLl,rmi,,\/ali |,i|árola|:
Lovas KöZsóg Önkormin5zat Kópvi\clo-tcstülclc jóváhag a a
Husquarna tipu§ú benzine§ fíikasza onkol.mányzlt rószórc
tö|.ténő megvásárlását 21:1.900,_ Ft ös§zegű véte|áréIt.
Fele|ds: Ferenca, Gáborné polgánnester

E3]!!r!!ír t'ol},amatos

6.4. vörö§fe§ték-bánya §zóról.rP elkószitösc.
FereDczy Cábomé polgánrrcstcl tájókoztatja a kópvisc]őL(ct. hogy aZ ulóbbi idóben.jelentőS tlll,iSztikai
órdcklődés mutatkozik aZ ókori festékbán},a iránt, Mint ismej1, KoYácsné Kas7a Katalin. telepiilésűnk
lakose a SZáL(óíőjc a terii]etnck, aki ósszcállitott eg},Szal(l]]ai táiól(ozlatLii aZ érdcl(lódók S7álllára.
Vélenlényerrr szelirrt LoVns érdekó1 szolgálja. lta.jó nlL])őSógii nyomlah,tin}, késziil a 1UíiSták éS egyélr
órdcklődők számára a Vijrijst'esték-bányálól, SZendi Pétel tijbb nyolndától is kéí álajánlatol] aZ ooK
Press Kft, 120,- Ft/p]d + 4,000,- Ft/óra szelkesztési dü el]enében vállalja, a veszprémi Slticc
Reklámstúdió Kft, ]7.000,- llt +A|A dij ellenében,

További kérdés. hozzászólás, nlás javaslat nenl vo|t. a polgármestel s7ava7llsla teszi Ie] a kérdésl.
niszelint

;; Ki ért egygt azzal. hogy a Képviselő,testiilet 11 Skicc RcklánrStíldió l(il t bíZZa m§g a
völösí'csték bánya szólólepjának cl](e\lLrc\c\cl ]],000.- Ft+ \FA mtghrzasi dij ellenében?

LoVas l(özsóg Önkonrrányztt I(ópviselő_lesliilete,1 szavaatta], ellenszavaz.t nélkü1 meghozte
ki'!etkeZij határozalál:

5- 20l5.(V1.18,) aillLl,rmá n\ /:lti h:llaro,,:lt:
Lovas Kö25ég Önkornrin5zat KCP\i\(l,tstt\tiil(te jóváhagyjá a
Denóny Zoltán tcnczij (8200 veszprén, Bok§. téI l/B.) li|tal
2015. júniu§ 1-jén a Fő utcai gyal(,dárd:r l. szakaszának, a Lov,rsi
úti buszmegál|ó és Ady utcai csatlakozás köZötti részének
megtervezésére tett ajánlatát, ancly szclint a lc§."ezŐí összesen
325.000j- Ft ijssz€gíi t€n,ezé§i díj illeti.
!9!9,(91 I'erenczy Cáborné polgálmester

E4]!andű l'o|yanralos

\ 4/D/f f \D r / .t \..

A polgármester Inegkérdezi. hogy napirend utáni bejelcntóSe Van-e valekiiek?

Nipirc l utáfií b?jelenlés nlm yoh, o lrolgfumestet a?, ülésí 19 óru 00 peíckol bezárla.

I{mí.

Í..'"l-l-l- 1

Feren4)] Gihün! Jr. Sipi(Z,,ltan
aljegJzi;

áqönko.a\

í-ffi3


