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LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

LOVAS 

 

Szám: 2/22-2/2017/Ált. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

KÉSZÜLT:  Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

február 10-én, 9 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.  

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

JELEN VANNAK:  Ferenczy Gáborné polgármester 

 Hull Zita alpolgármester 

 Papp Huba képviselő 

 Spirk László képviselő 

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL  

MEGHÍVOTT:  Szabóné dr. Jámbor Eszter aljegyző 

  

LAKOSSÁG KÖRÉBŐL:  - 

 

 

NAPIREND E L Ő T T :  

A polgármester köszönti a megjelenteket és 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. Javasolja, hogy a Testület a meghívóban megjelölt napirendi pontokat tárgyalja, a 

megjelölt sorrendben. Megkérdezi, hogy más egyéb napirendi javaslata van-e valakinek a képviselők 

közül. További napirendi javaslat nem volt, a Képviselő-testület a rendkívüli nyílt ülés napirendjét 

az alábbiak szerint határozta meg: 

NAPIREND: 

 

1. A polgármester tiszteletdíjának megállapítása, 

 

2. Lovas Község önkormányzatának 2017. évi költségvetése 
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NAPIREND T Á R G Y A L Á S A :  

 

1. napirend A polgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 

Szabóné dr. Jámbor Eszter aljegyző ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést. Ferenczy 

Gáborné polgármester társadalmi megbízatású polgármesterként látja el feladatát, tiszteletdíjat eddig 

nem vett fel. Az Mötv. 2016-ban módosult a tekintetben, hogy az 500 fő és az alatti lakosságszámú 

település polgármesterének díjazását rendezte. Ferenczy Gáborné polgármesterrel egyeztetve a teljes 

tiszteletdíjára továbbra sem tart igényt, azonban megnövekedett polgármesteri teendőire tekintettel a 

tiszteletdíja egy részére, havi bruttó 100.000 Ft.-ra tart igényt. 

 

Papp Huba és Spirk László képviselők javasolják, hogy a  polgármester vegye fel a teljes tiszteletdíját. 

 

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy ő úgy döntött, hogy kizárólag az előterjesztésben 

szereplő összegre tart igényt. A szavazásban nem kíván részt venni, ezért a tiszteletdíjáról szóló döntés 

meghozataláig az ülés vezetését átadja Vollford-Hull Zita alpolgármester asszonynak. 

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

➢ Ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-testület Ferenczy Gáborné polgármester illetményét havi 

bruttó 100.000,- Ft. (azaz százezer Forintban) állapítsa meg? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 

következő határozatát: 

8/2017.(II.10.) Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ferenczy 

Gáborné polgármester tiszteletdíját havi bruttó 100.000 Ft.-ban 

(azaz százezer Forintban) állapítja meg. 

 

Felelős: Szabóné dr. Jámbor Eszter aljegyző 

Határidő: folyamatosan 

 

2. napirend: Lovas Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése 

 

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos benyújtott előterjesztést.  

Papp Huba képviselő: Szép az idei költségvetés is, jó sok a tartalék. 

Ferenczy Gáborné polgármester: Igen, jól gazdálkodott idén is az önkormányzat. Mint látják a tisztelt 

képviselők idén a következő beruházásokat tervezzük: belterületi utak aszfaltozását, melyre 

pályáztunk és nyertünk; a megkezdett járdaszakasz folytatását a Balatoni úton; mobil kábelek és 

elosztószekrény beszerzését, melyeket a falunapok és egyéb rendezvények lebonyolításához tudunk 

használni; törvényi előírás szerint októberig el kell készíttetnünk egy úgynevezett  Település Arculati 

Kézikönyvet is, melyhez főépítészt is meg kell bíznunk.  

Miután további kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, 

miszerint 

➢ Ki ért egyet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

elfogadásával? 

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

1/2017.(II.10.) önkormányzati rendeletet az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről.  

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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NAPIREND U T Á N :  

 

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

Napirend utáni bejelentés a képviselők részéről nem volt. 

 

A polgármester a nyílt ülést 10 óra 17 perckor bezárta. 

Kmf.  

 

 


