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Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.
június 15-én, 10 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
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Ferenczy Gáborné polgármester
Volford-Hull Zita alpolgármester
Spirk László képviselő
Papp Huba 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 4 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 rendkívüli nyílt ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozta meg:

NAPIREND:
1. Lovaspályán lelátó újjáépítése

NAPIREND T Á R G Y A L Á S A :
1.napirend: Lovaspályán lelátó újjáépítése
A polgármester tájékoztatja, hogy azért kellett a rendkívüli testületi ülést összehívni, mert 2 hét múlva
lesz a Lovasi Napok, melynek egyik fő attrakciója a polgármesterek fogathajtó versenye. A pályán lévő
lelátó sajnos bebizonyosodott, hogy életveszélyessé vált: nincs alapozása és a fa részei olyan mértékben
elkorhadtak, hogy használhatatlan. Ilyen rövid határidővel egy vállalkozót találtunk, aki elbontaná és
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újjáépítené a lelátót. Az árajánlat tartalmazza a jelenlegi építmény elbontását, a felépítmény újraépítését
gyalult fenyő anyagból és az 1 év garanciát.
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 azzal, hogy az önkormányzat a lovaspálya lelátójának újraépítésével megbízza
Örvényesi Gábor vállalkozót?
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
23/2018.(VI.15.) Önkormányzati határozat:
Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Örvényesi
Gábor vállalkozót a lovasi lovaspályán a lelátó megépítésével a
benyújtott árajánlat alapján 650.000.,- Ft. összegért a költségvetési
tartalék terhére.
Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: azonnal
NAPIREND U T Á N :
A polgármester megkérdezi, hogy napirend utáni bejelentése van-e valakinek?
Napirend utáni bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 10. 15 órakor bezárta.
Kmf.
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