
LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

LOVAS

Szám: 2/6-10/2013.Ált.

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.    

június 10-én, 18 órakor megtartott nyílt üléséről.

ÜLÉS HELYE: Lovas, Faluház (8228. Lovas Fő u. 8.) tárgyalóterem

JELEN VANNAK: Ferenczy Gáborné polgármester

Hull Zita alpolgármester

Csajka György

Pap Huba képviselő
Takács Ferenc képviselő

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL

MEGHÍVOTT: Báró Béla jegyző megbízásából Tóth Gáborné aljegyző
Ádám László műszaki ellenőr az 1. napirend tárgyalásánál.

LAKOSSÁG KÖRÉBŐL:           Nem jelent meg senki

NAPIREND ELŐTT:

Ferenczy Gáborné polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján          

megállapítja, hogy az 5 fő települési képviselő közül jelen van 5 fő, a Képviselő-testület             

határozatképes. Az ülést megnyitja.

A polgármester napirend előtt tájékoztatja a Képviselő-testületet az elmúlt ülés óta történt           

fontosabb eseményekről az alábbiak szerint:

● Június 3-án délután az aljegyző asszonnyal az Éltető Balaton-felvidékért Leader         

Egyesület tájékoztatóján vettünk részt Kapolcson, ahol a 2013. évi Leader         

pályázatokról tartottak tájékoztatást. Június hónap közepétől lesz lehetőség pályázat        

benyújtására, mindaddig, amíg a rendelkezésre álló forrás ki nem merül.

● Jó hír az Önkormányzat számára, hogy a 2012. évben benyújtott EMVA pályázaton           

4984262 forint támogatást nyertünk a Faluház felújítására. Köszönjük a pályázatot         
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elkészítő aljegyző asszony munkáját. A támogató határozatban foglalt határidők miatt         

ezzel még napirend keretében foglalkozunk.

Csajka György képviselő
Akkor ebből az összegből le tudjuk cserélni a Faluház tetőzetét is, mivel a régi palatető              

állapota egyre romlik. Folyamatosan pattannak szét a palák, ezért félő, hogy a ház beázik.

Tóth Gáborné aljegyző
A Faluház tetőzetét ebből az összegből sajnos nem tudjuk megcsináltatni. A pályázat a            

Faluház alsó szintjének nyílászáróinak cseréjét. a terasz kiegyenlítését a jelenlegi         

szintkülönbség megszüntetését és az alsó szinten lévő vizesblokk akadálymentesítését        

tartalmazza. Ezen felül sor kerül az udvar rendezésére, térkövezésére és a szükséges parkolók            

kialakítására. Némileg átalakításra kerül az udvari bejáró is. A pályázat nem tartalmazza a            

Faluházban lévő orvosi rendelő ablakainak cseréjét, és a rendelő által érintett falrész vakolat            

javítását és színezését, mivel az egészségügyi alapellátás kötelezően ellátandó        

önkormányzati feladat és erre nem lehet pályázni. Ezt saját pénzből kell megvalósítani. Mivel            

a pályázható összeg maximális összeg ötmillió forintban lett megállapítva, ezért a tetőzet           

már nem fért bele. Ebbe a projektbe a tető felújítása így nem lehetséges.

● A Fülöp Zoltán segítségével sikerült meghosszabbíttatni a Lovasi Napok színhelyéül         

is szolgáló rendezvényparkunk áramvételi lehetőségét. Mivel az elmúlt évben úgy         

döntött a Testület, hogy több mint egymillió forintért nem építteti ki az állandó            

áramvételi helyet, ezért egy évre érvényes ideiglenes áramvételi lehetőséget        

kértünk a szolgáltatótól. Ennek meghosszabbítását kértük most további egy        

esztendőre. Jövőre már nem lesz lehetőségünk újabb hosszabbításra.

Csajka György képviselő
Nem tudja ugyan, hogy mit segített ebben a Fülöp Zoltán, de ne tartozzon neki az              

Önkormányzat, ne tegyen szívességet nekünk. Nm szeretne ebből később kellemetlenséget,         

ezért ha kell, akkor fizessük ki a költségét.

A Képviselő-testület a polgármester napirend előtti tájékoztatóját tudomásul vette.

A polgármester a meghívóban megjelöltektől eltérően javaslatot tesz az ülés napirendjére.          

Javasolja, hogy a Testület elsőként foglalkozzon a tervezett beruházásokkal, annál is inkább           

mivel Ádám László műszaki ellenőr jelen van az ülésen. Ezt követően második napirendként            

javasolja a Lovasi Napok előkészítéséről szóló tájékoztatót, és végül harmadik napirendként          

vegyes ügyeket tárgyaljon a testület.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek további napirendi javaslata?

További napirendi javaslat nem volt, a Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat         

nélkül meghozta a következő határozatot:

2



59/2013.(VI.10.) számú Önkormányzati határozat:

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli     

ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Önkormányzati beruházások (Fő utcai csapadékvíz elvezetés,     

Fő utca rekonstrukció és Faluház felújítása)

2. „Lovasi Napok” rendezvény előkészítésével kapcsolatos    

tájékoztató

3. Vegyes ügyek

NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1. napirend: Önkormányzati beruházások (Fő utcai csapadékvíz elvezetés, Fő utca        

rekonstrukció és Faluház felújítása)

Ferenczy Gáborné polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy Ádám László         

műszaki ellenőrt bíztuk meg azzal, hogy szerezzem be kivitelezői ajánlatokat a csapadékvíz           

elvezetés Fő utcai zárt elvezető kiépítésére és a Fő utca bal oldalán a Balatoni utcai              

buszváróig kialakítandó járda és szegély építésére. Most azonban megváltoztak a         

körülmények, mivel a napirend előtti tájékoztatójában már elmondta, hogy a Faluház külső           

felújítására és az udvar rendbe tételére is nyertünk a benyújtott pályázaton. Ez lenne a             

harmadik olyan beruházásunk, amelyet el kellene indítanunk. Ez utóbbi beruházást         

mindenképpen indítani kellene annak érdekében, hogy a számunkra előírt határidőket tartani          

tudjuk. Véleménye szerint mindenképpen foglalkozzunk a Faluház kérdésével is, mert kár          

lenne a megnyert ötmillió forintot elveszíteni. Átadja a szót Ádám László műszaki ellenőrnek.

Ádám László bonyolító, műszaki ellenőr

Köszönti a képviselőket, elnézést kér a testülettől, amiért későn érkeztek be az ajánlatokat,            

de ennek az a magyarázata, hogy nem egyszerű olyan munkákra ajánlatot kérni, amelyikre            

kiviteli terv és tervezői költségvetés híján az engedélyezési terv alapján kell ajánlatot bekérni            

illetve a kivitelezőknek benyújtani. Minden egyes tételt a tervből kell kiolvasnia a           

kivitelezőnek. Ez egyrészt nem egyszerű, másrészt nagy odafigyelést igényel a benyújtott          

ajánlatok összehasonlíthatósága miatt. Mind a csapadékvíz elvezetésre, mind a járda és          

szegélyezési munkákra van egy ajánlatunk, amelyek becsült összegéből kiindulva el lehet azt           

dönteni, hogy melyik beruházást indítsa e Testület. Ismerve az Önkormányzat anyagi          

lehetőségeit és a beétkezett költségbecsléseket úgy véli, hogy ezeket a beruházásokat el           

lehetne indítani, nagyságrendjüket ismerve egy kivitelezőnek kb. két hónapos munkát         

jelentenek ezek. Amennyiben úgy dönt a Testület, hogy kezdődnek a munkálatok, akkor ezek            

ütemezésénél figyelembe kell venni azt is, hogy a közút kezelő a késő őszi és téli              

hónapokban nem enged ezen a területen semmiféle munkát, az ütemezést tehát inkább a            

nyári és kora őszi hónapokra kellene időzíteni. A kivitelező kiválasztásánál mindenképpen          

olyan vállalkozásokat kell megkeresni ajánlat benyújtására, akik rendelkeznek felelős        
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műszaki vezetővel, annál is, inkább mert ezek a munkák a Magyar Állam tulajdonát képező             

Fő utcai szakaszon folynak, majd amely a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében van.            

Ráadásul ez a Fő utcai szakasz sok közművel érintett, amelyeknél adott esetben           

szakfelügyeletet is kérnek biztosítani. Ezeknek a feltételeknek meg kell majd felelnie a           

kivitelezőnek.

Tóth Gáborné aljegyző
A döntés meghozatalánál mérlegelnie kell a Képviselő-testületnek azt is, hogy egy időben           

több beruházásunk is futhat, amelyek pénzügyi ütemezésére megfelelő gondot kell fordítani.          

Jelenleg folyamatban van a Leader pályázati támogatással megvalósuló Közösségi színtér         

kialakítása projekt. Ennek egy Kétmillió ötvenezer forintos elszámolása jelenleg folyamatban         

van az MVH-nál. Döntés még nem született a kifizetésről, az Önkormányzat pénze jelenleg            

még nem érkezett vissza. A beruházás május 31-én a kivitelezői szerződésnek megfelelően           

lezárult, a végszámla benyújtásra került, amit ki is fizetünk, de ennek elszámolásra történő            

benyújtására majd csak az augusztus 1. nappal megnyíló elszámolási időszakban lesz          

lehetőség. Addig az Önkormányzatnak ebbe a projektbe hárommillió forintja áll. Ezt ugyan           

visszakapjuk majd, de ennek ideje talán szeptemberre tehető. Amennyiben a Faluház          

felújítása projekt megkezdése mellett is döntene a Testület, akkor szintén számolni kell az            

előfinanszírozás és a későbbi elszámolás kérdésével. Az Önkormányzatnak rendelkezésére áll         

a beruházásokhoz szükséges összeg, de a finanszírozás ütemezésére oda kell figyelni. Ezt a            

kérdést a szerződéskötéseknél kell majd megfelelően kezelni.

Csajka György képviselő
A zárt csapadékvíz elvezetőt és a Fő utcai járdát mindenképpen el kellene kezdenünk. Az             

előzetes költségbecslés számai alapján erre elég is lesz a pénzünk. Ha kell, akkor hitelt kell              

felvennünk, amelynek a fedezete, lehet a támogatási döntésről szóló határozat. Úgy ahogyan           

ezt a Csárda utcai beruházásnál is tettük.

Tóth Gáborné aljegyző
Sajnos a hitelfelvétel a megváltozott jogszabályi körülmények miatt már nem ilyen egyszerű.           

A hitelfelvételhez különféle engedélyek végső soron a Kormány engedélye szükséges.         

Véleménye szerint, körültekintő szerződéskötés, és megfelelő fizetési ütemezés mellett az         

Önkormányzat minden tervezett beruházását felvállalhatja.

Ádám László műszaki ellenőr

Mivel meghívásos pályázat keretében történik az ajánlatok beszerzése, véleménye szerint, ha          

majd lesz nyertes ajánlattevő az egyes munkákra, akkor a szerződéskötést megelőzően lesz           

arra lehetőség, hogy a fizetési ütemezést úgy beszéljük meg, ahogyan az önkormányzatnak           

megfelelő lesz.

Ferenczy Gáborné polgármester
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Véleménye szerint mindenképpen ragaszkodnunk kellene a nyertes pályázatunkhoz, nem        

kellene a megnyert összeget veszni, hagyni. Mivel hat hónapon belül el kell számolni a             

pályázat legalább 10 %-ával, ezért ezt a beruházást mindenképpen el kellene indítanunk. A            

hat hónap december 10-én jár le, de mivel a munkák jellege indokolja, ezt mielőbb el kellene               

kezdeni és befejezni. Javaslata az, hogy mindhárom beruházást indítsuk el, a          

szerződéskötésnél pedig próbáljuk a fizetési határidőket úgy alakítani, hogy jó kegyen az           

önkormányzatnak.

Csajka György képviselő
Javaslata az, hogy indítsuk el mindhárom beruházásunkat. A d9ntls előkészítéséhez az          

ajánlatokkal együtt kapjon a testület egy pénzügyi ütemtervet is, amelyből látni fogjuk ezek            

pénzügyi finanszírozhatóságát.

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

● Ki ért egyet azzal, hogy Lovas község csapadékvíz elvezetése I. ütem beruházásból a            

0+000-0+169,5 jelű zárt szakasz építésének megkezdését elhatározza, a beruházásra        

kétfordulós meghívásos pályázat keretében legalább három kivitelezői ajánlatot       

kérjen be?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül       

meghozta a következő határozatot:

60/2013.(VI.10.) számú Önkormányzati határozat:

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a KDT     

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség    

által kiadott 18506/2012. ügyszámú (45003/2013.Iktatószám)    

vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező Lovas község     

csapadékvíz elvezetése I. ütem beruházásból a 0+000-0+169,5      

jelű zárt szakasz építésének megkezdését határozza el, a       

beruházásra kétfordulós meghívásos pályázat keretében    

legalább három kivitelezői ajánlatot kér be.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az      

ajánlatok bekéréséhez – Ádám László bonyolító műszaki ellenőr       

közreműködésével – a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester

Határidő: 1013. július 10.

Ezt követően a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint

● Ki ért egyet azzal, hogy a Lovas Fő utca (Lovas-Csopak-Paloznak 7221. számú           

összekötő út 0+000-0+380 km szelvények közötti út, járda és parkoló építési          

munkáiból az út baloldali szakaszának (a Balatoni úti buszváróig) megvalósítását         
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elhatározza, és a beruházásra kétfordulós meghívásos pályázat keretében legalább        

három kivitelezői ajánlatot kérjen be?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül       

meghozta a következő határozatot:

61/2013.(VI.10.) számú Önkormányzati határozat:

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lovas Fő      

utca (Lovas-Csopak-Paloznak összekötő út 0+000-§+380 km     

szelvények közötti út, járda és parkoló építési munkáiból az út         

baloldali szakaszának (a Balatoni úti buszváróig) megvalósítását      

határozza el, és a beruházásra kétfordulós meghívásos pályázat       

keretében legalább három kivitelezői ajánlatot kér be.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az      

ajánlatok bekéréséhez – Ádám László bonyolító műszaki ellenőr       

közreműködésével – a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester

Határidő: 1013. július 10.

Napirend keretében utolsóként a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint

● Ki ért egyet azzal, hogy a pályázati támogatással megvalósuló Faluház felújítás          

beruházást indítsuk el és a beruházásra kétfordulós meghívásos pályázat keretében         

legalább három kivitelezői ajánlatot kérjen be?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül       

meghozta a következő határozatot:

62/2013.(VI.10.) számú Önkormányzati határozat:

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati     

támogatással megvalósuló Faluház felújítás beruházást    

megvalósítását határozza el, és a beruházásra kétfordulós      

meghívásos pályázat keretében legalább három kivitelezői     

ajánlatot kér be.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az      

ajánlatok bekéréséhez – Ádám László bonyolító műszaki ellenőr       

közreműködésével – a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester

Határidő: 1013. július 10.

2. napirend: „Lovasi Napok” rendezvény előkészítésével kapcsolatos tájékoztató

(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy a tájékoztató minden képviselő részére         
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megküldésre került. Ebből látszik, hogy a Lovasi Napok programja teljes egészében összeállt.           

A technikai és szervezési munkák vannak, amelyeket folyamatosan kell végezni. Tájékoztatja          

a Testületet arról, hogy a rendezvény megnyitását Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott          

egyéb elfoglaltsága miatt nem tudta vállalni, ezért Dr. Kontrát Károly Belügyminisztériumi          

államtitkár fogja megnyitni az idei Lovasi Napokat. Megköszöni, Hull Zita alpolgármester          

eddigi közreműködését. Nagy segítséget jelent az Ő munkája. Megkérdezi, hogy a Lovasi           

Napok szervezésével kapcsolatos tájékoztatóhoz van-e valakinek hozzáfőzni valója,       

javaslata?

Hull Zita alpolgármester

A tájékoztatóban foglalt programban annyi változás van, hogy a Lovasi Lovas Egyesület nem            

tudta vállalni a lovas ügyességi verseny lebonyolítását. Helyette Csontó Zoltán Felsőörsi          

lovas tart lóidomítási bemutatót egy órás műsor keretében. Remélhetőleg több változás nem           

lesz a kialakított programban.

Csajka György képviselő
Javaslata az, hogy belépődíjassá kellene tenni a rendezvényt, annál is, inkább mert ezt a             

kialakított programok indokolják. Egyrészt az egyes előadók személye fog nagyobb tömeget          

vonzani, másrészt az egyes műsorok költsége, pl. a Korda György-Balázs Klári műsora. Ez is             

egy nagyon drága műsor. Javasolja, hogy a lovasi, az alsóörsi és a felsőörsi állandó lakosok              

kapjanak három darab ingyen jegyet, egyet péntekre, kettőt pedig szombatra.

Ferenczy Gáborné polgármester

Nem ért egyet a belépődíjjal több okból sem. Egyrészt egyszer ezt már megpróbálták, és elég              

nagy felháborodást váltott ki. Az ingyen jegy biztosítását azért nem tartja jó ötletnek, mert             

egyrészt különbséget tesz az állandó lakosok, a nyaraló tulajdonosok és a külterületi           

ingatlantulajdonosok esetében, pedig a Lovasi Napokra szép számmal jönnek, és segítenek is           

néha többet, mint egyes állandó lakosok. Már csaj az igazságosság kedvéért sem tartja jó             

ötletnek. Nem utolsósorban ennek technikai lebonyolítása is komoly szervezőmunkát        

igényelne a rendezvény helyszíne miatt is. Ez megvalósítható egy hasonló rendezvénynél,          

mint a nagy fesztiválok, ahol teljesen zárt területen van a rendezvény, de nálunk csaknem             

mindenfelől megközelíthető a terület.

Hull Zita alpolgármester

Ő sem támogatja azt, hogy belépődíjassá tegyük a Lovasi Napokat annál is, inkább mert             

ennek kidolgozására már nincs idő. Ha ilyem szándék volt, akkor ennek szervezését régen el             

kellett volna kezdeni, lehet, hogy már az elmúlt év végén.

Takács Ferenc képviselő
Nem ért egyet a belépődíjas rendezvénnyel. Falunapok esetében ez nem szokás, véleménye           

szerint az a lényege, hogy itt mindenki ingyen szórakozhat.
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Pap Huba képviselő
Ez mind igaz, de az is igaz, hogy ez nekünk nagyon sok pénzbe kerül, Talán másként kellene                

megoldani a problémát. Javaslata az, hogy keressük meg a szomszédos önkormányzatokat,          

hogy támogassák a rendezvényünket.

Tóth Gáborné aljegyző
Nem tudja, hogy van-e értelme a szomszéd települések megkeresésének akkor, amikor          

mindegyik faluban rendeznek falunapot. Egymás támogatásának nem nagyon van értelme,         

ezt pl. Paloznak így is látja. A belépődíj szedését alaposan át kellene gondolni, mivel ha úgy,               

dönt a testület, hogy mégis lesz belépődíj, akkor három bejárattal számolva, a rendezvény            

ideje alatt hat embert kell biztosítani. Ez nem biztos, hogy könnyen menne.

A polgármester megkérdezi, hogy további hozzászólása, vagy egyéb más javaslata van-e          

valakinek?

Hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel Csajka György           

képviselő javaslatát, miszerint

● Ki ért egyet azzal, hogy belépődíjas legyen az idei „Lovasi Napok” rendezvénysorozat?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 szavazattal, 4 ellenszavazattal nem        

támogatta Csajka György képviselő javaslatát.

A Képviselő-testület tudomásul vette a „lovasi Napok” szervezéséről szóló tájékoztatást         

az elhangzott kiegészítésekkel együtt.

4. napirend: Vegyes ügyek.

1. Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása.

(Előterjesztés és rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

A polgármester elmondja, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal célvizsgálat keretében         

temetői rendeletünk ellen törvényességi felhívással élt. A felhívásban foglalt törvénysértések         

megszüntetése érdekében a temető fenntartásáról szóló rendeletünk módosítása szükséges.        

Az erről szóló előterjesztést és a rendelet tervezetet a képviselők rendelkezésére          

bocsátottuk. Javaslata az, hogy a tervezet szerinti rendeletmódosítást fogadja el a          

Képviselő-testület. Megkérdezi, hogy a megküldött anyaghoz és az elmondottakhoz van-e         

valakinek kérdése, hozzászólása?

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

miszerint

● Ki ért egyet a Veszprém Megyei Kormányhivatal VE-B-004/1127/2013. számú        

törvényességi felhívásával?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül       

meghozta a következő határozatot:
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63/2013.(VI.10.) számú Önkormányzati határozat:

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém     

Megyei Kormányhivatal VE-B-004/1127/2013. számú   

törvényességi felhívásában foglaltakat megvizsgálta, az abban     

foglaltakkal egyetért.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a testület       

döntéséről, a törvénysértés megszüntetésére vonatkozó    

intézkedések megszüntetéséről a Kormányhivatalt tájékoztassa.

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester

Határidő: 2013. június 30.

Ezt követően a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint

● Ki az, aki egyetért a temető fenntartásáról és működési rendjéről szóló rendelet           

tervezet szerinti módosításával?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül       

meghozta

7/2013.(VI 30.) önkormányzati rendeletét a temető fenntartásáról és működési        

rendjéről szóló 8/2012. (IV.10.) rendelettel módosított 8/2001. (XI.12.)       

önkormányzati rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. ÉBRSZHK TT. Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása.

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló        

törvényben, valamint a 2013. január 1. napján hatályba lépett hulladékokról szóló törvényben           

foglaltak szerint a Társulási Megállapodás felülvizsgálata vált szükségessé. Ennek        

megfelelően a Társulás munkatársai elvégezték a szükséges felülvizsgálatot, megtörtént a         

jogszabályoknak megfelelő korrigálás. A módosítást minden tag önkormányzatnak       

határozattak kell jóváhagynia. Kéri a Testület jóváhagyását. Megkérdezi, hogy ezzel         

kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

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

● Ki az, aki egyetért az ÉBRSZHK-TT Társulási Megállapodás módosításának        

jóváhagyásával?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül       

meghozta a következő határozatot:

64/2013.(VI.10.) számú Önkormányzati határozat:

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az    

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési   
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Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási   

Megállapodásának a Társulási Tanács 13/2013,(IV.26.)    

ÉBRSZHK-TT határozatával kezdeményezett módosításait   

elfogadja.

Ezzel egy időben az Észak-Balatoni Térség Regionális      

Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okirata    

hatályát veszti.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó       

határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot a Társulásnak     

megküldje.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az      

Alapító Okirat és a Társulási Megállapodás helyébe lépő, a        

módosításokat is tartalmazó egységes szerkezetű Társulási     

Megállapodást aláírja.

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester

Határidő: 2013. június 30.

3. Névtelen szülői bejelentés iskola működésével kapcsolatban.

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy a mai napon, postai úton írásbeli bejelentés           

érkezett az alsóörsi Református iskola működésével kapcsolatban egy magát megnevezni         

nem kívánó szülő részéről. Ezt a levelet a megszólítása szerint Lovas község polgármesterén            

kívül megkapta még Alsóörs község polgármestere, a református püspök és az iskola           

igazgatója is. Mivel névtelen bejelentésként került hozzánk a levél, nem állapítható meg           

annak küldője, így az abban foglaltakra válaszolni sem lehet rá. Ez azonban nem jelenti azt,              

hogy a beadványt nem kellene hivatalos iratként kezelni, iktatni. Mivel az alsóörsi iskola az             

elmúlt évben a Református Egyház fenntartásába került, ezért Önkormányzatunkat nem illetik          

meg fenntartói jogok, így intézkedési jogunk sincs. Úgy véli, hogy a nevét elhallgató szülő             

beadványában olyan súlyú dolgokra hívja fel a figyelmet, amelyekre oda kell figyelnünk, mint            

annak a település vezetőiként oda kell figyelnünk illetve tudomással kell bírnunk róla. Ezért            

tájékoztatásul szó szerint felolvassa a szülői beadványt.

Csajka György képviselő
Szomorú dolog hallani a leírt problémát, Sajnos mivel az önkormányzat már nem fenntartó,            

keveset illetve semmit sem tehetünk ebben az ügyben. Esetleg a polgármester asszony           

felvehetné a kapcsolatot a református püspökkel tájékozódás céljából.

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a névtelen szülői        

bejelentésben foglaltakat, és egyetért a képviselői javaslattal.

NAPIREND UTÁN:
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Napirend utáni bejelentés nem volt.

A polgármester a nyílt ülést 19 óra 50 perckor bezárta.

Kmf.

Ferenczy Gáborné Báró Béla

Polgármester Jegyző

Megbízásából

Tóth Gáborné

    Aljegyző
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