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Fcrenc7! Gábo lé pol!:arnllesler kiiszij]lti a meáel€]ltekct és l egil]lapitja. hog} lI1 i]lúscll l/ -i

lc]cPi]lós] l(ópviSelő kö7ijl 5 tö vanje]ell. íg},a Testii]€t határoatkópe5. 
^7 

ii|é§t |legn) iI J,

A nap]rend tárg},alásá1 lllegelöz(iell 1ájékozlatja.l Kép!ise]ő testiiletet a ]egut(')bbi lestiileti iilós ól.
tijíént tilntoslbb eseményeklól.

A Vcszpról| Níegye] Kollnán}hi\itl1l SZi]ciális é5 Cl}ámij3)iOSZlál},r ]ratóSági cllcnől7és iil.,,ta1o1t le

11-o\,asorl lni]kijdtj ]ltlLrgondno]ij §Zolgáltatássa] €§ x g]el'lnekjó]óli s7(rlgá]i3lássa] ijss7etiiggé§ben..\l
cllcnőrzósck során lnegá]lapitásli kcri]lr, ho8y fiindlicftij szolgállilás a,jogszebál}o](lral( |cgtile]ijerl.
szaknlailag kienelkedóen Végli leladlltát, eZélt t]iosélet ilIeti ijket.

Ezt kö\etiien l"elencz1 Cirbomé polgánneslel jave\lit()t tes7.17 iilés llapilellCljéle.,1avasolja, hogy a

Tcsliilct. meghívóball lneg]elölr llaPirendi pontokat tálq)eljr. a mcgicliilt solTcndben, Megkélde7i,
hog) lilits egtéb napitendi jallsJata van-e lalakinel .L kél]\ iselők kaj7iil További napirenrli jaraslat
l)cn \o]l. x Képviseliite§tiilet ir nvilt iilés nipiIelld.iét x7 ilábbi,rk szcl-iD1 hatáfo7t. n)eg:

N A l)ll.t li\ I)j

], AZ rdóSság](ons7olidációbarl Icfi lés7esíilt tclcpillóSi i]]rl(olmán}Zatok t'Ljles7té§einek
lájllogiúSáVal l(apcsolalos pál}áZ.1,

2. ]-orisKó7ségonkonnány7at]{)]5,é\,ikailtség\elé§énckc]ó]lán}731 rlró.lo5í!ísa. jelenté.:()]j, l.
íé]él érij]

]. jjciSkoláZáSj támogatis a ]0l5/20l6, 1.nó\ bcrl.
1. ,\ DR\,'ZI1, á]lal elóte{eszlelt. Lo\l§ sZ.n]1] \ i1.1\(rleló ]Iii l5 a\.s Cöl1liiii ici]cs7tési tene

(20ló 2í]j0 Szcl]lyvi7 ígll7ar, beluhí7ási és felú|ít'Lsi póllísilel\ ti]l'm'ljában).
5 

^ 
nenr kijzlnti\el iisszeg}ijjli]lt háZ1.1lási slelln)\,íZ össZcg} iL]lósórc, els7áll[tá5iru !S

elllel]eZéSólc irárlyuló köZszolg.ilt.táSlól s7ó]al |en(]elel nlóCloSítíslL.
6,A I(óp\lSclő testiilet20]5, I1,1ileri mUlkalen€.
j, Bes/irrllo]ó a ]0l5, ér,i Lolasi \apoJr rerrrlcu r,úrt1l,ill.

8, Vc!:},es il!"1,ck.



\ lPlttl\DTiRGIAl l.s 1:

1. nnpiIend: AZ adósságkou§zolidá.i(]brn neln részesü|t telepiilósi önkornliin_vzitok
1cjlesZtéseiDek tánúg,it:isá\,al k,rpcsolato§ pálv:íZlt.

Fclenc7} Cábollló po]gárrnestel islne11eLi e l(óp!iselókkel rZ elólel.scll kikiilJi)tt. rt hcl\]
őllkományzátoké lclcló9 nlirli§ztel illtal lneglliídctcft pá|},á7at ]én)ege\ elelllcit, A pál]atza1 cólji a7

önlroínrán},7nti aLlósSágát\,á]lalísban lészt nenl \cft vagv tóltes7ré§i célú lálllogtlásban lle]n lós7esijlt

tc]cpiilési in]konlán!7z]tok lejleszlóscillc]( tá]llog.llilsa, alnel\nel( l(öróbe 1-o!ás iS Laíozik, A p.tL}riz.lti

célok l(öZailr szelepel cg),cbck ]llellelt l 1elcpüléSe]i beltelii]etén rl t)lal(, hidak..irirdik építésc.

fuliaítás., kalbanlarláSa, ,\ telepiilé:i lci]cSZlóri jgé]l)ei1 isrrrervr:. áltáspontja slcriOí l1 bejtelii].1i Llllll
l'clil]ílá\.tlll ós t'cjles7léséle. \'ag} i ]il.Chépité.lc lcrlnc óldene§ a pl]l\illeto1 bell,,-i]jLani. ,\ tánlogllLái

lnó],ióke 100 9/o, ],rl(osság§Zlu]l lzclilü 1-o\as ó,500,000. Ft öss7egú t|tlllogetásl Lgén)c lcl. é,

!zeptenrbcr ljéi!l kell bcll}il]1anj .l pál}iZalot Je]erl pillan.lLblur is zaj|'k a l'ő Utclt .lslful1

bulkolalállek t'cliljilása. anlel},bő] nag} !aló\ZiIliiSóggcl valalnennli l'elnan aszíikot megkapha! aZ

önkonnán}zat. szlrkclrrberel(kei beszó|Lcrll, tliik szerinL a kisebb íirl8alrllú beltcliilcti utakllt

amillerreli a Kij\es-teló Ulcrii jii rnini],egii bLll(olilol lcllct kés7ítenj nií is7fultb(jl L|)nck

lelhnSZná]ásáhoZ aZ c]óZctcs tájékoztllils sZcIilli 1cl\,és 1rllósirgi engerlólr s.r}r s7iikség!s lll!,ll
nrildon póldáLr] a7 A.1} Lndle Ulce.8 Baltóli Ulclt hi]rail, i,.IliöZóL(.s7txlt(J7ás:i1 m.g lcllctle.lLiani,
Javrso]onl. hogy t'ontolja meg a lesliilct, hog} jáItaépílésle \!s] lrcLlclii]cli útépíléslc. úlli]irjhá\ll
n}illLsa bc a pál},atzalát ez Öllkornrányzat,

cSaika C}i]!§_lcp!E]]!: Aza l,ólcrrróll1cm. hr)g), alnenll] ilrcn i ilirlára p'll)ázLnk. t|.1!\,]l \ l!!5!
be kell rlyiljrarlj a lelvckct cllgedél)eZésle,

1'ap ]lLrb,l képriseló: Szcrjnlcnl az Ulalltt li.l].rlc elijiélbe hel\rl]lj. L)1l.jobbl]l hllllnlr,LLl l pil]\illlt
pénz,

Fcrcnc^ (]|!!q!!!lp]]!1!]]]9sLer:. A tcí\,cl(kel kap.solaLlrln áhalában az a n.lgy koc](á7tt. hog) l]clll
lehel 1lldn]. \égi]l n)it lálrro8atrlak. mire irrrak k] pál}á7etot, Jelenlegi e§clbcl éppen olyall pál!á7at

l(cri]l1 kiíi,ilsla. a]|]vel kapcsolalbln 1cl\,ck l(ós7ijlllel( kolábbj Lliinlélíilrli 3lapjlLn. a l]ó Ulc8ijircl1 ful5ó

_.laLraSZám ,1a\,a\o1ol]]. lrog) er e a i'LlL].lél)iLérlc .djLl lk bc pál),i7ilt(,1.

Kél.iós. hozzászólás. n]ás ja\ aslal llcl| \ ol1. il Polgá|nesl.1 sla\ nlásla 1cszi i'el a léldó,r r,rj.z.l,jnL

/ Ki éí e§,et azzlrl. hog} ].o!l1s Kiizség Öllliol]l)lill)Z.la a7 lidóssagkoIizolidócióba1 nellj

lészesi]h tclepiilési ijnl(om]án}Zalo1( l'ejles7téseine]( 1ámogalásáV.l liapcsolatrls pállázlt
lckintetébe]l a ]lij tltcri járd. tilSó s7nkllszánnk ]neg\alLiSiúSára adjon be pályázatot. aZ

!lsóölsi c]ágllzónál lé!i\ buszneg.illóLól az Ády F,rldl§ utciLig le|ie,.ló lzi](eSzl,í?

I.o\,.s Kijzsóg Önko|nrán,vzat Kóp\istlij-lesliilete s §7aya7ittlll, cllc[sZ$\eZat nélliiil megholt:t
kij\ctkczó hrttátozitait:

6ó12015.(VlIT.1 2,) iinIi()rmánvzlIi h.rlilo7a1
Lo{'ls Kö7§eg i)nLul'rl.rnrz.lt heI i§tl,tsrL\lül(te ílg} hátlirOZott.
hog] . heh,i ön l(ol,nrrl n) Zi to kért t'€lclós minisztcr :ilt.iI
lllegbirdclctt, az arló§§áglion§ZolidícióbAn n€m lószcsii]1 te]epúlósi
i;nI(ornrrlnyz!lok feiles7téseinclr (ámogatás,irl ldir1 pál]á7.lt
tel(iutctaben n t'ó u(cll! jál,di l'elsii sziklrsZánik mcg\.llósil|i5ár.t
lld bc pí|)ázatot,:l7 ál§óiil§i clág.rzónril lévó buszDlcg}íllótól lZ
Ady In(lI.e utcáig tcIjcdó sz}lklszln.
A Képyiseliltcsliilt1 illegbizza a DolgliI,mcs(c11 és iz aljcg}Zőt jt

plilYíZni clóké§7ité§é\ el ós bcn} újtósá\,nl.

&!qéq Fcrcnc7} (]1lbo lé polgillnrcsic.
Dl, SiP05 l. 1án,rlic3\7(i

Hlltiridó: ]0]5 s7e]]lellbeI l,

2. nápirendI Lovas Közsóg Önkornrirnyzat 2015. é\,i költségtOtósónek elóiriill],Zat-nlódí)siláslr,
iel€ntós 2015. T. 1éIérérijl.



B3UelnhUtrcl Esztel pón7iig!i cló8dó i\meú!1] a Kep!jsclo lcstiiIetlel lt ll8pircnL]i por)tla] kllpcSolat(rj

elólc|]eSztésl, Elnnrnd.ja, hog) 20]j, i léló\óberl .l kö\.lLre7ij válto7á§()L rörténlek] a

kóZíog11r1koztaLatsia kapolt Lálnog4tís. a jaj!cdelenlPóll.i támo!1.1t:isl]li. a szociális ágazaLi Póijéi, és iZ
onlio rill1rrl1 zat i dolgozólr bérkomperrzációjiLllak támogatásálll 1rpoí iji\zeg.li mr]dosilottá]( az clcdetj

elóir,ányzaiolor, Ezin lrívül átcsopo,Lositásla l(eliili l 68.1e Irt,. lcjle5zlési cóllartalélr lcrhéle. n)cl)et

palilc,rlsátor_. lilkts7a_. ulállírrtó_!ásáIláSr11, to\irbbá t nlil]elliLrnli park r,iligításának lrő\ itéséle. ós az

ezckhe/ kep.So]tldó áta kildlLs0l(ra í'o1.1iloLl az ijnkr]mlLin},Zi1

KérLiós. hozzászrilás, nrás.iaYarla1llcl]l \olt. ll |)ol!.áLrnesLe1 sl3\iZiL§lll1cS7i iiL a k'rdé\r nLi,,cljnt

/ Ki ól,t eg}.1 t,o!as l(iizség Önkormlnlzat Képvis!ló lestil1,lincl( 8i]0l,i,(Vll1,1: j

őnkol,nrlin;iati lenclclcténelr ellbglrcllLslrral, u önkolllIán!71t 20]j. ó\ i költsó3\eLésóriil szóLó

]r]0l5,(lll, l0.) ij nkolrná]l,\ zat i lendelet nlódosilásill.(jl']

Lovas l(tlzség önltornlán},zat Kóp\ iseli;lcsl(iletc 5 sZLl\ a7i1l1|, e]l!lrs/t\ azal llólliiil lllegllo7t.l n

8/20l5.(VI!t.l.]-) ;il]A,,1-1l ila?_,1Ii l,!llIL,l"!ct E Ü l",ítíkilt|,1,{ll 2015,

éli kötl!é!\,alcrei;l s.óló 3/20l5. llIL l0,) i)lllíon.lli11|,,uli í!ltd!lcl
tlódosítúlli jl.
(,1 rü e!el l j!9.őkan),"\, nrc|l1 .:ét l:ipci.)

A napilelldi pont lovátrbi részc](ént Ba cIlhuhel ],sllcr pénZiig),i .Lijtldó isnlcrrc1] aZ Lilll(olfiá|\Zar

költsJg\elósónel( ]0l5. l, l!1.1ri ieIj€si]lósót. ,\ polglirnlcsrer, 1itjólio7raI r i l(cp\ i5,1ij|ict, hLjg] e

kéldósberl halálo7ai()l ilcm s7iik§égt5 h07ni, dc .Setleges ]rólJó-rcjket lc]1!, r.tLL,

!\4üa li\ojs! \ép!§!]q \1ióít 57€lepel n lzemóLli .]Lrnetiso[ 1lgcLnrllól hatrrll i7iL2lól,]lak

lncgf'elelö lclie5ités, aZ el\,árhetó íélé\es öl!c| jZáZalikh07 képes1?

l]auclnhLrlrglE§Zlel $!]Z,]g!i cliixd(]: AZ elijtelcsztósbc]l l.irtak sZcrjnt en|,]i oki a

tu-tugtun,rrL"rort"l léiszárlóLl:rk 11ö\c]icdése, il ó\ kij7ben l,ölöft htlLósigi szerzildéseL Lorábbj

béI,1álnogat:ist crec1llérllc7nclr. me]l).l piiltLrl.tInojln a IlLr-il Lrari.lha,Zllirlils t(jlté]liL

A l{é|úsel1;_íestiilet az ö,Ikoílüűnj.ut kölrrég.l!tós!nctí 20l5, L.fóléli í?lj!!íiléséiíl s.,óló jel!nlésl

J. nápirend: ltciskolázá§i íárttogitit§ ! 2015/20ló. 1,r évben,

L]eucrl]hUlrcl liszte|póllzilg,ri ejijadó lá]é,, lL l.. l lit r\ .c 1_1!,,l]et.t, hLc, ]7 ()lll(ornlá1),la1 37

alsa)ölsi áitalilnos iskolába.járó !l!elelrcl. Ianlr]Lj ta\o]Sá3] blli/béllclól nleglélilj. el el] . te\ll}]
57intell (b. j],0r:)0. Fl ijs5Zegtl ]{ajl!§égel iclclt Al jdci (iili\ég\elósb.n elle l ](lg,i]lllc !7irlten

Lc c7etl aZ ö|koün:in}Zat

Kólclés, hozzás7a)lás. máSjalaslil llcrll \(rlt. a po]gillnlesLel Sza\.L7lLslit 1c37i t'el a kórdésl. lnis7elin1

> Ki én eg_ret azzal. hog1 alovasi lr!óhell\'cl lenLjelkező. ós az:llsóörsj álliláno5 iskolób,Ljáló

gr!,rnrei;k lrcl}]iö7i Lrl)tLl!ibél]ete a7 a)n]iomlatll]./cr itjlll e ]0]5 ]i_ll6i]i 1irlé\bel] is

tálno,:a!áskall1 l))cqtélílésle ]icliil]ijn']

Lo\as KöZSóg ()nkonlánrzaL Kó]r!iscli)_lesliilcrc 5 sll\tllN1lll. e]lellS7a!azll llólkii] ]rj.gholtll

köYclke7i; halároatát
6]/2015,{V I.12.) ÖnLor ánrzlrti határoz.rl:
Lovás Közsóg Önkornránlzal KéDviscló-testiiIctc úgr hlt:irozott,
hog]- a l0lasi lilii)hcll}cl rendcll(czó és ttz Tl§óörsi ,iltalános
iskolábá jíró g_vcrnlcl(cli heh,liiizi t}órlet,vás,í1,1ás,t támogatásliel)t
rZ ÖnkoImá lznt iltltl meg(ólíiésre l(crii],
Felelős: Ferellcl} Gábomé Polgi]lne.lcl
E&!!!]i íirl}llmalos

Bűlernhubcí Eszt?r pénxiig-i elií dli t!i1,0.ik nx iil!§i;L

.1. nipireDd: A DRv Zrt. itl(il előt€rjcsztett, L0\,,ts s7enn}\íZehezctó mii 15 évts Cöldiiló
fcjiesztési telve (2016-2030 szeun_rríz ágllZit, berUhlili!i ó§ l!,Iújitúsi - Póllil§i lcr\

formájíban),



Ferc]lcZ) Cábolné polgámlcSlcí islnelteti a képv]Sclől(liel a7 clöZclcsen ]rilii1.1ött. l1 DRV Zl1, á]lal
Dlegkii]dijt1 éllcsító lc!ele1. a lllegkiildöll rrrellékletekkcl egyi]tt, ]vleg](ir(lcZi. llog\ !an_e.]x\,!tsial.
lo ,i,z,,i.,rz.lo,.r,.,, e c ,,.,/_ ,,,ú, ,.

A KóP\jselíteilii]c1 \,ólcl]]óll!e szelin1 a li]]cszlós e!l)ei P(]llLlltj l,ii7ijí \i]tlrzletásl lcnne éldenle§
tenn1 Képviscló1 .].\,lsl!t éll(e7c!l 0l]r, ]l0!!} lu álcnlc]ó hale]é§c alllennlibe a tílixilig áhil]
kiVilelcZhclő i lel\ben s7ercplij idópontnál koliLbbi iilópontban rllcisuJjorr meg 

^ 
]iéléi irL]o],. N.,.

hogl ez a Jiolszcriisítós i sa\an\,úkút liZlniIló5égéle ked\ czőcI hathat

L.)lús Közsé! Önkoíülólryaúí KéPiseIő-lcsliilcíe u DRy Z].l. útld eliiíeíieszlell, Lo|as
s.e n\:\,í.elv.elíí ]11íi l5 élcs Gördiilíí Jbjlerzt^-i lcí|é\,el k Pcsolllban u flnli ju|\t§hltol ulglibu
JbgI ló lólcnlén.|l líiihI, és u Göftliilő _[(jla§.lJ\i terrcl a űIcnló ): ííg,elelübe úlelél köldi;(n

5. napilendI A ntm I(őzmiilel ö§§leg),iijtött h:íztlrtási szcnnY\íz i'sszegviiitésére, elszrlllilúsí1,1l
és elhelyezóséIc irlinyllló köZszlrlg:ítl.llásIól szóló rendelct módo§ítási.

Dr, Sipol ZOltán a]jeg\7ő jSl))cIleli a Képr seJiililrc l nlLpilendi por)üel ](apc§Olat(rs elijtelies7íós1 ,\
1t]rll\be]i lelld§let lllódosilás tel\e7e1 !ó]crl]ón\elésle .l](i]ldillc ]reriill a kiirrl)cZ.l!id.lll)]
lilÓSághol Ós 1.ilúl(0ltltarslll i sZo]]l\ladlrs tcIeIi]]ó!.]( ij]lkolniLl\7lllrillll, A ]ii]lll]elet\édelrll]
hitó\ág ellogadásla.]avas(:]11á i lendeletet,

KérdóS. ])oZZlisZólís. nris javttslx1 rlclll vol1. ! polg:il'nleStcl SZrvltzá§lll teszi í'el a ]iirdósr LLLi.zerlnL
> Ki élt egyet Love\ tiij7ség Öllkur llllz.rL |,(.]]\i.(u1(\t letc t, )i20]5.(\'llL]j )

öllko nán)ZaLi rcndeleiórlcl( ellogadásá,,Il, e tlem iij7nlii!cl ösSZcsiijtijtt ]l/lztaltási
sZ.ll])]\'ÍZ ös\Zeg!ii]té5éle. cLslál|ítá..tla és elhc]\.lé\éle illlrl}LrliJ ]iiizSZo g.illirlillJ] \lLj]o
j]]0l1 (X]I l6 ) ö|kol]Iál}7ari l.]j(]clcl lllL]dojilajál(il]

Lo\,as Kij7sóg Ólrkort)littlyzat Képvisc]ó 1esliijete 5 s7il\NZl]11a]. e] €rl57i\iZai ni]kiil ]]regholtl1.1

9/2015.(|/ 1.]l.) ;inA,,rrut r,:Ilti íü,ldúú i ndn kajrriível
össze!!\,ííili)tí htiztlílűsi sze n\ji1, őss.?Efííilűsáf!, etszlillit|i.rúín és
!lhfI|,,.,.;\:r. ir i]]|,ltl,, l,n \:,,l!,ll],t1,1,í,',l \/ill l - :t] l 4_, \l l_ l L_l

ö l l ka | 1 1 uin lzlli l e 11d(I( í 1 ] kj l!os h.irú r ó [
l /1 l.Lb Il 1 L] j l !l,.lí |ia n |1, ] ]]! ! l l l I l,, l l: 1 k(?c i _ )

ó. nllpir€nd: A Kép,t,isctő{cstiilct 201_5. ll. Ióló\,i n]unk:llcl,\,e,

Ferenczy Cáborltó polgrlI,rrrester iSn.íOli a l(épvise]Ci tcslíilettel l nllp]lcildi Po]rllal kap.solal(r\
előtcricsllésl. l'elkéli 11 Kóp\,]S!,Ioket. hog! .i11\as]itljkal. l{órdós.](el leg\,ek 1é ll !énlá\lll
](apcsolalb!n.

lovlbbj kél,r]és. h!77ásZólás. ]]lá§ ]a\a.]l1 lcr)l \o]l. a l]olgilll)cslc] Sla\all\la le\7r 1i il kél!Lisl
n]isZclill1

> Ki ér1 cg},ci aZ elijteúes7lóS lncllól(lelé1 képcZó. a KépVj5elö restii]ct 20i_s, ll 1ólóri
rrrL nkatervéneJi eltbgndtislrraJ?

Lolas kö7só.g ÖnlroImányzar
kö V.1|(clij hlrl'tro7ar'L1:

l(óp\jselijtestiilerc j sza!l7allN. cl]!ll§lll\lzal né]kiil nlcgho71(r

ó3 20l5. t\ l ||,l:.l ii|l|\orll1,1ll\ /.lli ll:ll á lUl:ll
Lo\{§ Kijzség ollkol, in\,7at l(óp \ is clii-te§tiilete }1 KópYiseIó-
testül.t 20l5. ól II. íéléti nrunk.tervé1 l h.itáfoz.rt mellél(letét
Lópczijttlíalo nl.rl ió\,áhigl,il1.

Fele]ő§| ]:el!]l(-4, (]albrJi.rló polg.tlnlesL€l
t]alíridó; ]'()l} arlltltoi
lA )0 ] 5 i\ I l(lé\ i ]rtIlklter l lLgl,:ókllt: r ll|llaklIlal ll.:|)l.i)

]. nrrpifcnd: llcszámoló t 20l5, ór,i Ltrvasi Nlpolr lendeZ\ óll\ riil,

Fere|cZ! Gáborné polgánnestel isrnclLcli a Kép\j§eló lcStiilc11.1 a llapilendj ponLlal kapcsoIalus
!lőte|jcslLé_.l. l'e]]{él] e ]<épVi\elaket, hog\ ]8\,3Slirlllilia1. kéldéicikcl lcg\ ó]i í.l i li |á\ 3]



k.lpcsolatban, \iegkösZöni Szclldi Pétel kijzrellll:i](ijdósét a 1_ovasJ \apoli lclldcZ!ón) sikeles és
52í]l\on(rlis 1.1ron\OIitlt\ilban, To\,ábtri kóldés, hoZ7áslólás. nri§.i!\aslai rlerll \oh. a po]3dnncStc]
\Zt\alás1.1 !es7i lil . kór.]ósl n]j§Z€lint

- Ki ér! ellver aZ c]ó1.|iesllés Lllelléklctól
bes7áLlroló cllögadtisir,al']

LoVas kijzség Önkorlnányzljt Képviselőtestiilctc j szavizatlel. ellenszaV!Za| nélkii] meghoía
l(ö\,cll(!/ii hIlijlo/,ril

69/20l5, (VIIL l2:) önliot,lllánv7ati hlrtin.o7,tt
Lo\1ls KöZ§óg ()nliornán\Zl1 Kóp\is€liite§tülete a 2015. éri
Lo\i§i Napok IendcZ\,ónt,rijl liés7iilí bes7in,olót jó\áh:lg\j .

!9!9]!51 Fcrcllczy Cábrnné pol gólrllcslcr
H.rlíri(líj: li)lv,nr.t()§

8, \'cg}cs iig}ek

8.1. A Faluház ud\,lrr g1lZdasigi bei)iróiin.ik íncgópitóse. és i tenleló l(öriili lic,.ilis apitist,
t;elenczy Gábolllé polg'n,LIestcl lájólrozlatja a kép!ise]ó](ct. ho()- l:altl]l:iz tldral.rnak fL,i]cS7lésórc és i
tclnető köriili]iclítés lncgópiléséle ]iijltségvetés liiírás ós miiszaki leílás kóSZiili !\ ](öllsóg\e|asi lriúás
ós a nri!szaki Lartalorl alapjlrl i13]álrl,rlUlittl kél( tl ]lj\|ltaI llc|)i Yállalkolók1(')]. ()sszesen kettij áliánIar
érkezen. Kovács KiLro]} cg},ólji \iil],tlloz(]n]l és Dolgos Sirnclor e:|)én] \iillllliozótól, A beór(cZcll
ár,ajrinlltrlJ, rlegLelintéselc, óSSZ.\,.1ójéle és l ],]Vit€]t7ij \ál]i|[ola ki\tiins7tlisall ]iól] tiL a TcstLi clci

^Z 
árajínlelok iilbonláse és ]negte]iintéSc Lllá1l I Polr.tnn€Stel. kii\cl](czólreL illlrpitje nleg:

_ l,alLrház gazdasági bejíró mcgóPitése: Kovics Károh állrjánlatal blltkj l.]?0.0lj. 1.1. Dolgos
Sálrdorárajárllala] ],22E.000, Fl.

- le]Ie(i] ktjliiii keríiós lnecópllés€ Kor,ács Kórolr 1lm]ill]ntll] brt]tló ].61j,ó0],, l:t. Do]gos
Sí]ldor áriiillll1e: |,5]5,000. Fl.

AKép\]sclijlc\líil!teltkijveti]errIcr!ilillr!Lleélle7etlárlilllll1()Lltllcl\il11 nliis7irl( lirlilojl)ós.
l(ö]lSóg\etéJi kiirris iinrébcll, A lesliilet rIegiLllapi]o{1it. hoq\ a kól bcrUhállsla lrcll\ tjlU11 l,j1
ti|ajinl3t ösSzcgci kóZöl1 jelent(js a l(iiliinbsés. célsleliilc]( 1rr1j.l .ll o].s(')bb nleqoIdlirl \á asziini
U5analla.r lIiiszaki mego]dáSlr. liöltséghaté]ion}sígi oLokb.il,

loVátrt]i ]iérdé§, hozzliszcilás. lnás.ja\x§lat ]leLn \oll, il pol9ánnc§lcl 5Zi]fiZósl. 1cslj 1c] rr ]rér,t]r.r

, l(] óii cg)c1 .lllll. hog} a7 Ölr lr:rrlllLilll.zaL DLlJgor SirlrlLrr cg\éni \li]la]k(]7(]i bi7z1 nle!l a
l,'aluhi7 ud\tláneL gazdasrlgi be]á ójlr ki\, lclcZó:ié\e]. ll7 ihile ])l.ged0{1 illi]állltt1 !llp]i|]l,
!alrlllin1 ! tenletó kőliili ](clílés ]IegÉl]ilésévcl. el álta]a rll€gadoll áli ánlNl ilq}clc]llbc
\,ót.ló\el']

Lo\as Kijzség Öllkoflnán\Zel Kép\,ise]ő tcstiilclc 4 sll!a7lllta]. 1 iiflLiZl(OJá§si], e]len§Za\a21 ]lé|kiil
fi eg]ioZle kóvelkeZö halánr7alát:

70/2015.(\'III. l 2,) ÖnI(c,l,n]ilnvzlti }lnlál.ozil :

Loyas Község onkofmány7ati lióp\ ise|aj-tostül€te Dolgos Sándoí
8228 Lotlrs. BáIllt0ni út 29. szám alatti lakos eg},óni \,álhlliozót
bíz7a lneg Ir Illuház gizdasági bejlirójánik a mű§zaki leírá§
szerinli mcg,|.Illósitásá!il. aZ :ílttll:l ben},úiioti áIiiánlal rli
mcgi'eleló brütló 1.228.000., Ft öss7€gii viIlalkOZói díj ellcnóbcn,
Lovas I{öZsóg ont(Ormiiní7:iia Ké!)\,i!eló-lc5tiilcle DOlgL,§ sándOr
8228 LLlllts. Blll:ltoni út 29. sz.iDl 1ll lli ]llkos cg\,óni \illlllIlio/ól
bizzlt lneg a LoYas lclnctii kijrüli Ii€litésn€Ii a n,iiszllri l('iris
szefiDti Drcg}nlósítisával, }1z általa ben],új1olt áláj:ínlxtnik
n!egfe|elő bíulló 1,575.1}00,- Ft ö§5zegíi 1{]lalkozói díj ellenébeD.



A Képviscló,tcstiilel I'0ll(éri ,t polgárnlestel,t a \:i]l.rlko7ári
szcrziidések elókés7ítésóIt. ós t'{rlhlttllnll77. ll \ tilh1l07lí\i
sZeüódósol( alitirli§ál,ji.
Fc|(üis. Ferenc4, Cábonré polgillnlest€l
Hatíridől Iol}inlll0§

8.2. Az ölllioIminrzati busz héfbe.d:isa.

l'cIellcz! Cábollló polgám]eslel t'ljékoZlatjlt 1kép\ Sclil](cl. ]log) l)alol]llk polglil]nestele jclezle le]é
kélé5é1, alne]) szelint egv napra. l1]Icn l}ibcn ],ovas kölséc tudja nélkii]ij7ni, kij]lsijn s7eletne kél]li
te]epülé§e lészéle aZ őnkomr'rnvzati buszt. a te§t\,éltelepiilóS kóp!ijc]ó]]lcl( SZállilásáre,

; Ki ért eg}et azzal. hog} P.l]Ll7n:L]. l(,lzs<- rllr,, ll\-lL,l ](s-(l! (_!_\ 1.1pos idólartamrN
ing}enesen bélbeadás1.1 l(eliiljijrl a7 ijnkol1 ár\..N1 11rlljdolláb!]) ál]ó ](jslrtLS/ r/7il i]

]iiköré§5ej. hog! a béllő l'ejclij§\égcl tá la l i]sbLLsublln e\.{1 lnin(]!n lúlc . ilet\e l \cl.
oko7oi1 eset!ege5.]ogs7abílysórlósckóí ]

Lovas Kó7Ség Órlkollllá]lyzal I(épYiscló icstillclc 5 szavazaLtal. elle]ls7avLtat nélliil nlegholl,t
l(ö\ellreZó llaiálolelál:

-| 2ílI5.1\ ll1.I 2,) Ö|lko|1||tll|\ /:lIi ||llt|jl,,,,/.lI
Loles Kiiz\tg (inL,,r,nlalrrilt l(ép\ i.(lo 1e.tiilcle inqleneselt
bólbe ádj.t Pal07 ak liöZsag rószólC llz (inL,rInr.rnrzlr
tuIijdolliblln illó vollisrfagell kisb!l\7í, lest}óI telepiilési
lróp,|.is€lijli szállitása céIjítról, 

^ 
bóIbe y(., i' teljcs kijlii

lelclíissóggel tal,tozili .1 |ri§btlszbl fclmeriill liíról'(, il|cl.lt i \clc
okozott jogsZábálysórtóscl(ért.
Felclős: l'crerrcz1 Cibolné po]!á rllcstcl
Hlttáridő| lirh l nl0lo!

8,3, A Chllron-Agro Kft. település.en(le,/ó§i Lólcl e,
ljelellcz),C]ábon]é polgártrtester i§nle.!cl] e ](óp\]sclir](licl a rlllpjlellLl] p.nftal kil|.5olanl\ kélc]nlel
E]monr]j.L, hogy jei§]l esetberl is Ll!)el)eZ l(cll, Jlo5 legyen.l7 el]tilis. lrl]nl a iöbL]i lclcpillislcndc7a\i
l(órclcl]] clbírálásállál: lr kóleleIn elLlasítltsla kel], hog) kcli] ]iil) a lréI!lelll alzrl. hog1 nlilrirrlLartrisbl
\,éte]rc keliil. eg}útta] tá]ókozüllli lrcll a lrére]mezilt xllól. hog),, a lclcpíl]óSrcr]dcZ(- lCL\ .!loIl
kövct]rcző nródosiúsánál Lelii] fig\c]crllbe \élelle a liórc c]ll.

lolábbi ]réIr]é.. hollásZ(')]is. más jiva:lrrl ncnl \!]|l. il ]lo]ciUrlle!tel §7a!i7i]iü ic§7i t'el iL l,él é§1.

/ Ki óí !g}cl azzal. hog1, a Chaloll Aqlo Kfi, ]réle]nlelij teliiletl€]lCle7é.] É§l](i)Zi]l
nlljdosíláSáli Yolrilliozó lréleln]é1 eltltasiisl. és n ]<óPliscló{eslű]eL liüélrol1.1ssll .r kélelnrcllil
anrll. lrogv kereJnlét rl\i]\,állenáSbe !clli. ós ! Lelepij]éSl.ndc/ósr cSZliöZök solol l(ii\cl]ic7li
nród,lsiLásánál e ]iérelern tafiilrIá1 fig\'clcnlb. !esl]/

],o\nS l(öZSóg Örrko|rnanl,zar Kép\iSeló lcslillcl. j sll!alattal. e]len§7a!a7:l1 ré]l.i] rll.qh.71.l
kiiVelkeZó halirrc7lltlL1:

-2 20|5.1\ Il|,t 2.| Ö||Li,l,|||l|l\/iIi ||.l:i,o/:lli
Lovll§ Közs(g ÖnL,rrrrl:llrlz.Lt t\iP\i\!lU-l(\lill(l(, lr ch,tt.On-^g1.o
Klt. (§7ékhel)e| 9111 Tón\i;. Petijfi s. D, 5.1.) liérelnt€7/i
teriilcll,tnd(Zósi csZl(iizi'li nódo§ítisil,íl \oll.rlliL,Zó! 2015. júliu\
1.1. Dipiáü kelt licrclmót ('lUtl§ítilt. A Kép\ isclíi-ttsliiIc(
iáiékozlrlj.r :i kúl.cllnczijf ll.ról. I]og}, liérelmét nvihíntll.tilsbN
,\cszi, ós a teltpüIóslendezéli es7kö7ök §ol.on l(i;v€tkczij
módosítisánál a kórc]cnr 1Nrtlllmtit lig),clembc vcszi, Á t(tlpvis€li;,
(cs(iilct megbizzll .lZ lili€gv7ijt |l77al. hog,\ (lijDtésóli;I l, l(órcln]tziil
ó1,1csílsc.

!gL!E l]ele 1l.,] (iabl)l lé l]ol!l]11|! ]l!,. (ll. si!o, /o lalr] l] .!\ lil
Ilrláridij: lo]\ aLlrtt1()j



8.,1. Kissné l;ghy Berlladett és Kiss Zoltán kérelme,
Fcrc|cZ,Y- Gábofiré pol8ár]Icsler is|llcncti .I{ópv]Sclijl(kcl a nlpile]ldi ponLliI kepcsolatoi kórcl]llci
Fmlékezleti a kép\iselijket, hogy a (j},illj lriiz szonls7ódoS e ](óZclnújtbalr bchclill.tbc \ont é!
fe.jleslLelt VillláZ nlögöltiteliilelle], lel(inlVe. hogY a lelepii]é§lús7 l1Z clrllú]t dijs7l]ibal x lcj]es7lésel,
kijzépponü:iban á]lt (kijzmiiVe5ilés §tb,), íg} ajclenleg] ti]lcSZlóSi lcr!c]( köZa]l1 n.rlr s7clcpe] n]\,ábbi
ráí'ordí!ás iL teli]lelte] lrapcsolntban, ElIel]eft iennészelcscn . ji\,őbcrl flgyclncl t'og íirlditani az
i]nkL] nánYZ.r a icriilcll,c. dc.jclcl)]cg n]áS lc]cpiilósróSZc]i szoltllnak le.jje:Ztésle,

lo\áLr]ri kóftlóS. ho77áS7ólás. olá5,javaslat rleln \,o]t. .L po]gánllcslcr S7a!a7áslá teszi l'e] a Léúún,
misZer]n1

; Ki óí cg)ci l1z7al. ho!ry Kislilé l]gh\ I]el]1.1Ljett é\ K]ii Zoll,tn ]ielelnle.lLLlesil3sl. lic i]]lijl
és lésZiikle l'ell1ilallell)]íllájókoZltló ]cvél kelij]lón nlcg](iildésl§]

Lo!!\ KöZsóg Önkonná|yzat Képv]selij-lesti]]ete 5 s7avazltlal. ellenszavazaL ltó kiil mc!ho71a
kij\etkeZi] hrláloZ]lá1:

-J ]Ul5,t\ ll1,12./ Örrkorrrrlirrrl.rli lltlt:l1,o/:ll:
Lo\ll§ Kiizsóg ()nliormiD\,7.it Kóp,, is€Iaitestiilctc Kissné tlgh1
]lcl,tilt(lel( ós Ki§s Zoltlin l(ircImót tlu(1lsiljl. ós íclkéri lu
lllieg]7ót, bog.Y döniéséról ós .rlInek indoklliról tájéko7tissa l,

kóI,cllncZókct,
I9!§!!§ dl sipos Zol1lill lljeg),Zi]

!4!!L!!ú f'ol}amarcs

8.5. A tl!hton Riliéra'['uíisztili!j Igtesiilet kó.eIlllt.
l'elencz) Cáborlró polránncSlcr i5lllcrrcl] e Kó|l\l\cl(j],llc n l]iPi1.1J] plrnftal klpc§o1.1t.l kÉlelln.1,
Tnjékoztatja a KéPViselól,ct. llLrg), aZ L3}cSi]li Lélését Ic|)l áJl rlr,l.Jjiball í.li!site li .|7

önkonnán},Zalllak, lllen 11 ficgjeló]! napon nllrs. nl'1| eligéí íilad3t 1cliesítéséle igénybe lesl \ú\! rl
ihkolmán],leli kiStJtLSZ,

I'o\tilrbi kóftlóS. ]loZZás7ólás. lnás i \llslat rlem \o]1. a polgá.llc§lcl s7a!a7'rsln leszj lel lr ]róIdóst.

ln]57elint
, Ki ói,l cl]vel a77lll,ho9\aBealolR]\i.ll ltl i!7rikliF!.}csiilcl ],élelrlle clLLt|§itáilll l,clii]]öll.

ó: résZiil(le t'enli tarlel llú tal]éko7riL1(l le\ é kelii]]tjn nlcgl(tlLdús e ]

Lo\as KóZsóg ÖnkorLllállYzat ]<ópv]Sclő lcSlijlclc 5 SZlrVell1(al, clIcr]szivazat nélkiil nleqholl,1
l(iivc!l(c7ó hrtálo7aiát:

-.l 2ll I i,t\ | | |, | 2,, a',l|L,,|,|ll|itl\,,ili hn|:]|1,/l,|:
Lo,t,i§ Kö7.e,[ iinkorrrrlnrzlrr l\iP\i\clU te\tülete a BlhtOn
IU\iérl Tut,isztjl(2i |g,Yesiilet kérelmét elUtlrsitii, és 1'olkó[i lrZ

.rljeg),zól, hog} dölllósóriíI ós nnltk iDdOk1lil,ól lájéko7lasstt a
Leleltlle/rrl.
F€leli;s: dl. Sipo§ Zohitrl al]eg\,7ó
Hitíridő| íb]}arIl1furS

íJ,6, T.rembórltli kal.clenl.
l]elel)cl,- cáborlló po]8ánncsi.r tiióltoZleii3 n KóP!is!,]ók!1. llLlg} lúrelcrrl cr]i./.ll ro77á c!l\ .eglal.
alncl} a]oe vela tal1lImú s7el§ket. ko7nretikurllokat t'o|Pl1|lrl7. 1\ cég S7elctné eg\ rendezrérl1 cÓJláll
bérbe venni a l'aluház rt.lg}le ré1,Allalá|}osdi.jtáblázalelóírísaszeriIltaZi]),c]].jcllcgii lenc]e7\,én)elr
e!:},edi lllegállapodáS 3lapján l(cliilhcírlcl( lncglcnL]e7éslc, Je!asl.riot tcs7 11111, hogY anlerln\ jlrcn lSnÓl

ielentke7ik a.ég. ]0,000., l't-os 1cl.!|béllcli dij i állla1 k!líi]jiill lllcgló1.]l. tcló,

Totalbb kéltlés, hozá§l(]lás, m.rs jlrrlslaL ]r.lll \o]1. t p,,Jrárlrlcstcr !Z.\n7ásIa te:j7i ül l l,ildóst.

; I(i ófi egyet a77il, hog1 lLz lLloe,,el,a llrrLallnú 57eleke!. ](o7metrl(LL]lrojial 1'olglLllil7,j la!l {'.]a

kózlésrc keliiliön a 30,000,- Ft összegi] béllelidíjltttltalnraz(l ajluJaL'?

Lo\a§ KöZség i)rllionnárllzat KópViSelő-lcSliilclc ] SZa\,rlella]. cl]cllSZa!i7a! ]lélliil lllc,.h,l7lll
kii\ e!kc7ij hatálo7ltát:



75/20l5.(Y I.12i) Önkormánvztti határoZat:
Lovas Köz§ég Onkofnrányzat Képviselő_lcstiilctc az lr|oc vera
tcrmékeket forgalnázó cég részére a Fal báz nagytermét 30.000,-
Ft összegú bér|eti díjért adja béIbe.
E9!9!lj§ Fcrcnczy Cábolné polgárnestel
Határidő| lolyam.los

NAPIREND U TA N:

A polgármester megkérdezi. hogy napirend L}táni bejcleL]lése van_e Va]akinek?

Nupite d utúni bejele,lkrs (íl volt, tt P|lgúrnlestet az iilisl 20 Őt1l 00 perckor l)ezúríu,

Knlí:

:i^""-*-.-\
Ferencz]J Gábomé

-."' , ,",, a/,,-,z7é2.;a
_-,'- Erí,i Béla

Jegyza

é!^:;/d .a" '+)

'', "# !


