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LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
LOVAS 

 

Szám: 282/2012. 

JEGYZİKÖNYV 

KÉSZÜLT:  Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 
2012. január 30-án, 17 órai kezdettel megtartott nyílt 
ülésérıl.  

ÜLÉS HELYE:  Lovas, Faluház tárgyalóterem 

JELEN VANNAK:  Ferenczy Gáborné polgármester 
 Hull Zita alpolgármester 
 Csajka György  
 Pap Huba 
 Takács Ferenc képviselık 

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL  
MEGHÍVOTT:  Tóth Gáborné körjegyzı  
 Bauernhuber Eszter pénzügyi elıadó (az 1. és 2. 

napirendi pontok tárgyalásánál) 

LAKOSSÁG KÖRÉBİL:           5 fı 

NAPIREND E L İ T T : 

Ferenczy Gáborné polgármester megállapítja, hogy az 5 fı települési képviselı közül 
5 fı van jelen, a Képviselı-testület határozatképes. Az ülést megnyitja.  

Tájékoztatja a testületet, hogy az ülésen szót kért Hebling Zsolt Alsóörs község 
polgármestere. Mint ismeretes átalakul a közigazgatás, a köznevelési törvény is 
változik, errıl szeretne a polgármester tájékoztatást adni. Javaslata az, hogy napirend 
tárgyalását megelızıen a testület hallgassa meg a polgármester úr tájékoztatását.  

A Képviselı-testület a polgármester javaslatával egyetért. 

Hebling Zsolt Alsóörs község polgármestere 
Köszönti a jelenlévıket, és megköszöni a lehetıséget. Tájékoztatásul elmondja, hogy 
2000 óta Alsóörs Lovassal közösen látja el az iskoláztatási, óvodáztatási feladatokat. 
A közigazgatás átalakításával kapcsolatban sok információval nem rendelkezik, már 
náluk is szóba került, ezért azt el tudja elmondani, hogy szívesen együttmőködne a 
település továbbra is Lovassal, felajánlja ennek lehetıségét. A köznevelési törvény 
jövı tanév kezdetével lép hatályba, egyes rendelkezések 2013.01.01-jén, néhány pedig 
a 2013/14-es tanévben. Az állam kívánja fenntartani az iskolákat, óvodákat, így 
megszünteti az önkormányzati fenntartást. Véleménye szerint bölcs intézkedésekkel 
meg lehet menteni az iskolát – ez alatt mind a 8 osztályt érti -, bár erre kicsi az esély. 
Jelentıs változás az, hogy az önkormányzat akkor tarthat fenn önálló iskolát, ha 14 fı 
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tanuló fizikálisan jelen van az osztályban, nem elég átlagban meglennie a 
létszámnak, mint eddig. Nagy gondok lehetnek, jelenleg nincs meg ez a létszám, és 
nem is várható, hogy kedvezıen alakuljon. Esetleges megoldást jelenthetne a 
tagintézményként összevont osztályok, de errıl már esett szó a korábbiakban, és ezt 
szeretnék elkerülni, mert ennek stabilitására lett megszervezve az ÁMK, ami jelenleg 
jól mőködik, de nagy valószínőséggel ezt is szét kell választani. A törvény lehetıvé 
teszi az egyházi fenntartást, ebben az esetben nem nézik a létszámot. Puhatolózó 
megbeszélést folytatott a testület az egyházakkal, a katolikus egyház teljesen 
elzárkózott ezelıl. A református egyház pozitívan állt a kérdéshez. A lovasi és 
alsóörsi közös presbitérium miatt ismerjük a tagokat. Az önkormányzat továbbra is 
finanszírozni tudja az iskola fenntartását, gazdaságilag stabil a település helyzete. 
Tiszteletes úr, a presbitériumok valamint a püspök úr is nyitott, továbbá a lakosság is 
pozitív fogadtatásban részesítette az ötletet. Április 1-jéig nyilatkozni kell, hogy a 
változás végrehajtható-e. Szeptemberben pedig már az új felállással indulna az 
iskola. Annyit még tájékoztatásul elmond, hogy információi szerint Csopak is ezen 
az úton indult el.  

Ferenczy Gáborné Lovas község polgármestere 
Kérdése az, hogy ez a változás anyagilag hogyan érintené Lovast?  

Hebling Zsolt Alsóörs polgármestere 
Lovas jelenleg 660 ezer Ft-ot ad az óvoda és az iskola fenntartására. 16 lovasi gyerek 
jár hozzánk összesen. Továbbra sem várunk nagyobb támogatást az 
önkormányzattól, a lényeg az, hogy megmaradhasson az iskola.  

Csajka György képviselı 
Ismeretes-e már, hogyan változik az állami rendszer feltétele? Az egyházi 
fenntartású iskola is kap támogatást, véleménye szerint elıbb-utóbb ezt is 
létszámhoz fogja kötni az állam. Amennyiben szigorodnak a feltételek, úgy 
tagintézményként mőködhetne az iskola. 

Hebling Zsolt Alsóörs község polgármestere 
Jelen pillanatban még kivételt képeznek az egyházi fenntartású iskolák. Alsóörs 
álláspontja az, hogy továbbra is szeretnék fenntartani az iskolát, akármekkora 
költségbe is kerül. A tagintézményként történı mőködtetést szeretnénk elkerülni.  

Ferenczy Gáborné Lovas község polgármestere 
Tájékoztatásul elmondja, hogy ha 8 szülı kéri, kötelezı iskolát fenntartani, ıt ez 
nagyon emlékezteti a régi rendszerre.  

Csajka György képviselı 
Tehát akkor az egyházi fenntartású iskola jelenleg egy kísérlet, aminek nem látjuk a 
kimenetelét. Véleménye az, hogy meg kell próbálni, még ha csak néhány évet 
nyerünk is.  

Pap Huba képviselı 
Kérdése az, hogy mi az egyház érdeke a fenntartásban? 

Hebling Zsolt Alsóörs község polgármestere 
Nincs érdeke, viszont nem is akarnak pénzt belefektetni.  
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Ferenczy Gáborné Lovas község polgármestere 
Véleménye szerint, ha már itt van a polgármester úr, beszéljünk az önkormányzati 
törvény átalakítása miatt kialakult helyzetrıl is.  

Hebling Zsolt Alsóörs község polgármestere 
Mint ismert az új önkormányzati törvény miatt a 2000 fı alatti települések nem 
tarthatnak fenn önálló hivatalokat. Már beszélt róla a testület, szívesen 
együttmőködik az önkormányzat Lovas településével.  

Csajka György képviselı 
Csak hogy legyen min gondolkodnia Alsóörsnek, véleménye szerint a Vadtelep és a 
suhatagi terület Lovashoz történı visszacsatolásának tárgyalását újra kell kezdeni.  

Hebling Zsolt Alsóörs község polgármestere 
Tudomása szerint az akkori terület átvétel jogszerő volt, ez a terület átvétel jogilag 
nem támadható meg.  

Ferenczy Gáborné Lovas község polgármestere 
Megköszöni a polgármester úrnak a tájékoztatásokat és a részvételt.  

Ezt követıen Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a testületet az elmúlt 
testületi ülés történt eseményekrıl az alábbiak szerint:  

� A Kishegyi utca és Benke úti pályázati kiírásra 90 %-ban elkészült a pályázati 
anyag, utólag jött a kiegészítés, hogy csak kétoldali árokkal lehet kivitelezni és 
nem aszfaltozásra, hanem murvázott, kıágyazott burkolatra. Ezek alapján 
már nem férünk bele a pályázati kiírásba.  

� A közmunkaprogrammal kapcsolatban hosszú távon – 2 hónapra - alkalmazni 
kell egy kapcsolattartót az 5000 fı alatti településeken. Feladata, hogy 
látogassa a lakosságot és felmérje a hideggel kapcsolatban felmerülı 
problémákat. A bérének egy részét a munkaügyi központ biztosítja, de nem a 
teljes összeget.  

� Kistérségi ülésen volt, fıként a járási program volt a téma.  
� Balatonfüredi önkéntes tőzoltósági közgyőlés volt. Itt felvetıdött többek 

között a tőzoltóság költségvetését kellett módosítani, ehhez hozzájárult mivel 
nem jár semmilyen plusz kiadással felénk. 

A Képviselı-testület a polgármester tájékoztatását tudomásul vette.  

A polgármester javaslatot tesz a napirendi pontokra a meghívóban megjelölt szerint. 
Megkérdezi, hogy további napirendi javaslata van-e valakinek a képviselık közül? 

Napirendi javaslat nem volt, a Képviselı-testület az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint állapítja meg:  
 

Napirend: 

1) Lovas Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése  

2) Lovas-Paloznak Községek Körjegyzıségének 2012. évi költségvetése  

3) Településrendezési Terv elfogadása  

4) Szociális rendelet módosítása  
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5) Hulladékszállításról szóló rendelet módosítása  

6) Vegyes ügyek 

NAPIREND T Á R G Y A L Á S A  

1. napirend: Lovas Község Önkormányzatának Önkormányzat 2012. évi 
költségvetése 
(Az elıterjesztés, a rendelet tervezet és annak számszaki mellékleteit tartalmazó 
táblázatok a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti a költségvetés fıbb kiadási és bevételi 
számait. 

Csajka György képviselı 
A bevételek 10 %-kal csökkentek a tavalyi évhez képest, a kiadás pedig növekedett. 
Közalkalmazottak alapilletménye közel 30 %-os növekedést mutat.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
Csökkentek a normatívák, valamint a helyi iparőzési adóból származó bevétel. A 
kiadások emelkedésével kapcsolatosan elmondja, hogy emelkedtek az energiaárak, 
amelyek kihatással vannak a kiadásokra. A személyi juttatások emelkedése a plusz 
személyi juttatások eredménye, amelyre éppen a képviselı úr tett javaslatot a 
költségvetési koncepció tárgyalása során.   

Bauernhuber Eszter pénzügyi elıadó 
Év közben kapunk normatívát a szociális ellátásokra. A közalkalmazottak bérével 
kapcsolatban elmondja, hogy azért tőnik akkora változásnak, mert történtek 
személyi változások, emelkedett a minimálbér is.  

Csajka György képviselı 
54 mFt a tervezett bevétel, normál mőködés mellett 10-11 mFt-tot kellene fejlesztésre 
fordítani. 17,8 mFt-ot fordítunk fejlesztésre, ami tartalmazza a 14 mFt-os lekötött 
betétünket is. Ezt az évet magasabb fejlesztési összeggel szeretné tervezni. 
Véleménye szerint a 3,9 mFt, azaz a bevétel 7 %-ának megfelelı összeget fejlesztésre 
fordítani kevés. Mivel a bevételek nem nıttek, a dologi kiadásokat nem lehet emelni, 
max. szinten tartani. Az ı gondolata az, hogy a mőködési költségek terhére 2,5-3 m 
Ft-tal meg kellene emelni a fejlesztéseket, hogy ezt az összeget a csapadékvíz 
elvezetésének kivitelezésére tudjuk fordítani.  

Bauernhuber Eszter pénzügyi elıadó 
Ehhez azért hozzá kell tenni, hogy emelkedett az áfa 2 %-kal, nıttek az 
üzemanyagárak, nem lehet ugyanakkora költséggel számolni.  

Tóth Gáborné körjegyzı 
Elmondja, hogy összességében kevesebb összegben szerepelnek a dologi kiadások a 
tervezet, mint a tavalyi teljesítés. 

Ferenczy Gáborné polgármester 
Fı célunk a fejlesztés, de azért nem mindegy, hogy milyen áron. Véleménye az, hogy 
reálisan lett tervezve a költségvetés, semmi nem lett túltervezve.  
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Csajka György képviselı 
İ továbbra is úgy gondolja, hogy még takarékosabb szemmel át kell nézni a 
költségvetést. Egy fı fizikai dolgozó kivételével, valamint a személyi juttatást is a 
lehetı legalacsonyabbra kell venni, és az innen elvett pénzt a csapadékvíz elvezetés 
megvalósításra kell tenni.  

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért Csajka György 
képviselı által elmondottakkal, egyetért azzal, hogy a javasolt változások 
kerüljenek bele az Önkormányzat végleges költségvetésébe a következı 
fordulóra.  

2. napirend: Lovas-Paloznak Községek Körjegyzıségének 2012. évi költségvetése 
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
A polgármester elmondja, hogy a képviselık az elıterjesztést, valamint a számszaki 
adatokat tartalmazó táblázatokat a meghívóval együtt megkapták. Kéri, hogy a 
Körjegyzıség költségvetésével kapcsolatos kérdéseiket tegyék fel, véleményeiket, 
hozzászólásaikat mondják el.  

Csajka György képviselı 
A köztisztviselık alapilletménye számításai alapján ez sem 6 %, valamint mi volt a 
kisértékő tárgyi eszközök beszerzése. Miért nem lett tervezve számítástechnikai 
eszközfejlesztésre?  

Tóth Gáborné körjegyzı 
A költségvetési koncepció során a testületek döntése szerint a kötelezı soros 
elırelépésekkel együtt kell a plusz 6 %-ot biztosítani. Emiatt látszik a bértömeg 
magasabbnak, mint az elhatározott béremeléssel növelt összeg. Fejlesztési célú 
pénzeszközöket -. így számítástechnikai eszközöket sem – nem terveztünk mivel a 
jelenlegi rendelkezésre álló eszközállomány megfelelı a feladat elvégzéséhez. A 
hivatali szervezet várható változása sem indokolja már ezt.    

Bauernhuber Eszter pénzügyi elıadó 
A kisértékő tárgyi eszközökkel kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondja, hogy a 
körjegyzıség lovasi igazgatási irodájába került új irodabútorzat. 

További kérdés, hozzászólás nem volt, így a polgármester szavazásra teszi fel a 
kérdést, miszerint  

� Ki ért egyet a Körjegyzıség 2012. évi költségvetésével az elıterjesztésben és a 
táblázatokban foglalt adatok szerint?  

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a 
Körjegyzıség költségvetése változatlan formában és adatokkal kerüljön 
elıterjesztésre a költségvetést elfogadó együttes ülés elé.  

3. napirend: Településrendezési terv elfogadása 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

A polgármester elmondja, hogy a végleges anyagot, az illetékes fıépítészi 
véleménnyel együtt a képviselık adathordozón CD-n megkapták.  
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Tóth Gáborné körjegyzı 
Ismerteti (felolvassa) a fıépítészi záróvéleményt. Szerkezeti terv, szabályozási terv 
átdolgozása a fıépítész véleményében foglaltaknak megfelelıen megtörtént. A 
módosított – CD-n megküldött - anyag alapján kapta meg az Önkormányzat azt a 
fıépítészi véleményt, amely javasolja a településrendezési eszközöket elfogadásra.  A 
fıépítész a legutóbbi egyeztetés során kért egy ismételt közszemlére tételt, melynek 
eleget tettünk. Az ismételt közszemlére tétel ideje alatt nem érkezett észrevétel, 
vélemény. Tájékoztatja a Testületet arról, hogy a szerkezeti tervet határozattal 
fogadja el a testület, a szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot pedig 
rendelettel. A rendeletet az elfogadástól számított 30. napon lehet hatályba léptetni. 
Esetünkben, ez legkorábban 2012. március 2. napja. 

Ferenczy Gáborné polgármester 
Nem érti, hogy lehetséges az, hogy Natura 2000-be sorol olyan területeket, ami MK1-
ben szerepel.  

Tóth Gáborné körjegyzı 
Azokon a területeken is lehet mezıgazdasági tevékenységet folytatni, a vonatkozó 
jogszabályban foglalt feltételek betartása mellett.  

További kérdés, hozzászólás nem volt, így a polgármester szavazásra teszi fel a 
kérdést, miszerint  

� Ki ért egyet a rendelkezésre bocsátott szerkezeti terv elfogadásával?  

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat 
nélkül meghozta a következı határozatot: 

1/2012. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 
épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) szerinti 
felhatalmazás alapján elfogadja Lovas község teljes 
közigazgatási területére vonatkozó Településszerkezeti 
Tervet és a mellékletét képezı Településszerkezeti 
Tervlapot.  
Egyben Lovas Község Önkormányzat Képviselı-
testületének Lovas község Településszerkezeti Tervérıl 
szóló 64/2006. és 62/2008. számú Önkormányzati 
határozatát visszavonja. 
Felelıs: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidı: 2012. március 2.  

Ezután szavazásra teszi fel a kérdést, miszerint 
� Ki ért egyet a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat elfogadásával?  

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat 
nélkül meghozta   

1/2012. (III.1.) önkormányzati rendeletét Lovas község Helyi Építési 
Szabályzatáról. 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi) 
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4. napirend: Szociális rendelet módosítása 
(Az elıterjesztés és rendelettervezet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 

Tóth Gáborné körjegyzı röviden ismerteti a szociális ellátások helyi szabályozásáról 
szóló rendelet változtatásának szükségességét.  

A polgármester megkérdezi, hogy kérdése, hozzászólása van-e valakinek.  

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

� Ki ért egyet a szociális rendelet rendelettervezet szerinti módosításával?  

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat 
nélkül meghozta   

2/2012. (II.15) számú önkormányzati rendeletét a szociális ellátások helyi 
szabályozásáról szóló 11/2011. (IX.30) önkormányzati rendeletével 
módosított 7/2011. (VII. 20) önkormányzati rendeletének módosításáról 

         (A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

5. napirend: Hulladékszállítási rendelet módosítása 
(Az elıterjesztés és rendelettervezet a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
 
A polgármester elmondja, hogy a jelenlegi módosításra azért van szükség, mert a 
hatályban lévı rendeletünk mellékletében szereplı összegek a 25 %-os áfát 
tartalmazzák, ami változott január 1-jével, 27 % lett.  

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

� Ki ért egyet a hulladékszállítási rendelet módosításával?  

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat 
nélkül meghozta az  

3/2012. (II.15) önkormányzati rendeletét a település szervezett 
hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételérıl szóló 9/2010. (XII. 20) 
önkormányzati rendeletének módosításáról. 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 

6. napirend: Vegyes ügyek 

1) Paloznak község településrendezési terve 
(Az elıterjesztés 1. pontja a jegyzıkönyvhöz csatolva) 
Tóth Gáborné körjegyzı elmondja, hogy Paloznak Önkormányzata az Étv. szerint, 
mint szomszédos település önkormányzatát megkereste az önkormányzatot azzal, 
hogy elızetes véleményét, javaslatát tegye meg.  

Ferenczy Gáborné polgármester 
Javasolja, hogy az egyeztetési folyamatban vegyünk részt.  

További kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, így a polgármester szavazásra teszi 
fel a kérdést, miszerint  

� Ki ért egyet azzal, hogy az önkormányzat vegyen részt a Paloznak község 
településrendezési tervével kapcsolatos egyeztetési eljárásban? 
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Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 szavazattal ellenszavazat 
nélkül meghozta a következı határozatot: 

2/2012. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
Paloznak község településrendezési tervével kapcsolatos 
egyeztetési eljárásban részt kíván venni.  
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
döntésrıl Paloznak község Polgármesterét tájékoztassa. 
Felelıs: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidı: 2012. február 24. 

2) Kis Áron állattartási ügye 
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
A körjegyzı elmondja, hogy kérelmezı állattartási ügyében kibocsátott hiánypótlást 
elrendelı végzésben foglaltakra benyújtotta a szükséges térképkivonatot, a 
tulajdonában illetve a használatában álló ingatlanok tulajdoni lapját és nyilatkozott 
arról, hogy melyik ingatlanon hány darab és milyen állatot kíván tartani. A 
benyújtott iratok alapján a kérelmezett állattartás a helyi rendelet alapján 
engedélyezhetı. 

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

� Ki ért egyet azzal, hogy Kis Áron részére a kérelmében megjelölt külterületi 
ingatlanokon az állattartást engedélyezzük?  

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat 
nélkül meghozta a következı határozatot:  

3/2012. számú Önkormányzati határozat 
Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete Kis 
Áron 8228 Lovas, Öreghegyi u. 2. szám alatti lakos részére 
a külterület 623/4; 623/34 és 628/53 hrsz. alatti összesen 
6358 m2 területen, 7 db ló, 3 db kacsa és 2 db nyúl tartását 
engedélyezi a kérelemben megjelöltek szerint. 
A Képviselı-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
döntésrıl kérelmezıt értesítse. 
Felelıs: Ferenczy Gáborné polgármester 
Határidı: 2012. február 15.  
 

3) Lovas Egyesület irodalmi pályázat támogatásával kapcsolatos kérelme  
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
A polgármester elmondja, hogy a Lovas Egyesület támogatási kérelmet nyújtott be az 
önkormányzathoz, egy az általa kiírt irodalmi pályázat sikeres lebonyolításához. A 
pályázat eredményhirdetését 2012. évi Lovasi Napok keretében tervezi az Egyesület. 
Tájékoztatja a testületet, hogy tudomása van arról, hogy a környezı településekrıl 
elég nagy összegő támogatást kap az egyesület. Az Egyesület vezetıi jelenlétében 
úgy nyilatkoztak, hogy erre a célra már megvan a pénzük. A Lovas Egyesületet 
minden esztendıben támogatja az önkormányzat ugyanúgy, mint a többi helyi civil 
szervezıdést. Ezért kicsit nem érti ezt az egészet. 
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Csajka György képviselı 
Javasolja, hogy a kérdést a civil szervezetek támogatásának elbírálásánál tárgyaljuk. 
Napolja el a testület ezt a kérdést addig.  

További kérdés, hozzászólás nem volt.  

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért Csajka György 
képviselı javaslatával és a Lovas Egyesület támogatási kérelmét elnapolja.  
 
4) Márffyné Eredics Eszter támogatási kérelme Betlehemes játékok ruháinak elkészítéséhez  
(Elıterjesztés és árajánlat a jegyzıkönyvhöz csatolva.) 
A polgármester elmondja, hogy kérelmezı a karácsonyi betlehemes mősorok során 
használt ruhák elkészítéséhez kér támogatást. Ez egy hosszú távon alkalmas, idıt 
álló ruha lenne, így nem kérelmezınek kellene saját pénzbıl finanszírozni a ruhák 
bérlésének költségét.  

Csajka György képviselı 
Véleménye szerint ez az önkormányzat költségvetéséhez képest egy nagy összeg, 
ezért meg kellene kérni a Lovas Jövıjéért Egyesületet, hogy vállalják be egy győjtés 
koordinálását erre a célra. Amennyiben a lakosságnak fontos ez a kérdés, úgy hozzá 
fognak járulni. Amennyiben megfelelı mennyiségő pénz összejönne a győjtésbıl 
akkor az önkormányzat is hozzájárulhat ehhez, szerinte max. 20 eFt-tal. Ha mégsem 
jönne össze adakozásból az szükséges összeg, úgy a település erre nem tart igényt. 
Ne döntsünk most ezzel kapcsolatban, hisz karácsonyig elég sok idı van még erre.  

További kérdés, hozzászólás nem volt.  

Lovas Község Önkormányzat Képviselı-testülete a betlehemes ruhák 
elkészítésének támogatásával kapcsolatos kérelmet elnapolja.  
 
NAPIREND U T Á N  
 
Napirend utáni bejelentés nem volt.  
 

Egyéb ügy nem volt, a polgármester a nyílt ülés 19 óra 30 perckor bezárta. 
 
 

Kmf 
 

  Ferenczy Gáborné     Tóth Gáborné  
      polgármester       körjegyzı 
 
 


