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egyetlen napirendjére, Megkérdezi, hogy más
Az elmondottak alapján javaslatot tesz az ülés
közül?
egyéb napirendijavaslata Van-e valakinek a képviselők
További napirendi javasIat nem Volt,

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete
vonatkozóan
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szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő
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A:

napirend: A ,,Falusi disznóvágá5 hagyományos módon" elnevezésű rendezvény.

Ferenczy Gáborné polgármester felolvassa a Testület tagjai részérea Lovas löVőjééít
Egyesület képviselő.ie által e-mailben küldött kérelmet. A rendezvény két részből állna a
tervek szerint: e8y délelőtti kültéri, a Faluház udvarának kózössé8i színterénme8valósuló
ha8yományos disznóvágásból, és egy esti toros Vacsorából, amely a Faluhá2 nagytermében
kerülne me8rendezésre, amelyhez a konyhát is i8énybe szeretnék venni a rendezők.
Emlékezteti a képviselőket arra, ho8y a Testület előtt a 2014. december 15. napi ülésen
me8jelent spiík László már előzetesen ismertette a rendezók elképzeléseit, A polgármester
álláspontja szerint a 2014. december 15. napi ülésen elhan8zottakhoz képest szükségtelen
megváltoztatni a testületi Véleményt,amely szerint azért nem javasolt hozzájáruIni a
Na8yterem rendezvény céljára történő használatához, mert a terem nem szeparálható el az
épületben működő hivatali helyisé8ektől. A program hétvégi időpontja miatt nem lesznek az
épületben a hivatal dolgozói, így felü8yelet nélkül maradna a felső emeleti hivatali rész.
Véleménye szerint sajn05 emiatt nem kivitelezhető a benti pro8ram. lavasolja u8yanakkor,
hogy a helyi vállalkozás és az Egyesület támo8atása Végett a kültéri pro8ramhoz biztosítson
az önkormányzat in8yene5 áram_ és Vízvételilehetősé8et, és a kültéri helyszínt is
térítésmentesenbiztosítsa a rendezvényhez. szüksé8es tudatni a szervezőkkel, hogy a
közterület has2náIatáért a me8jelenő árusoknak használati díjat kell fizetniük. Fel kell híVni a
szervezők fi8yelmét arra, hogy a kültéri kemencét épségben kell tartani, rendezett, tiszta
állapotot kell ha8yni a rendezvényt követóen, és lehetóleg ne a térköVön keíüljön 5or a
disznó felbontására és pörzsölésére, Az orvosi rendelő mosdóját felügyelet melIett lehessen
használni. Mindenképpen fel kell híVnj a szervezóket aíra, hogy jelöljék me8 a rendezvényért
személyében felelős személyt,
Me8kérdezi, hogy az elmondottakhoz van-e valakinek kérdése, hozzászólása, esetleg má5
jaVaslata?
Kérdés,hozzászólás, más javaslat nem Volt/ a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést
miszerint
> Ki ért esyet azza|, ho1y az elmondottaknak me8felelő feltételekkel járuIjon hozzá a
KépViselő-testület a kültéri rendezvényhez, é5 a Nagvterem-konvha használatához a
testület ne járuljon hozZá?

Lovas Közsét Önkormányzat Képviselő-testülete
me8hozta következő

határozatát:

5

2/2o15.í1.8.) önkormánvzati

szavazattal, ellenszavazat nélkül

határozat:

Lovas Kőzség Önkormányzat Képviselő_testülete hozzáiárul
ahhoz, hogy Lovas Jövőjéért Egyesü|et spirk Lászlóné lovasi
lakos őstermelőve| etyüttmúködve Lovas Község Faluházának
közösségi színterét,,Falusi disznóvágás hagyományos módon"
e|nevezésű rendezvény megtartása céliából i8énybe vegye, a

közóssé8i színtérhasználatát

a

rendezők

számára

térítésmentesenbiztosítia. Az ÖnkormánYzat a kültéri
rendezvényhez az áramvételi és vízvételezé§ilehetőséget a
rendezők számáía térítésmentesenbiztosíüa. A Képviselőte§tület kikötései a következőki az Önkormányzat a

rendezvényen közreműködő

kereskedóknek

a

közösségi
színtérterületén helyet biztosít azzal, hogy €lőzetes
beielentésük alapján közterület-használati düat kötelesek
fizétni a hatályos önkormányzati rendelet rendelkézései
szerint. A rendezőknek gondoskodniuk kell a kültéri kemence
épségéről,amelyről átadás-átvételi eliárás keretében
győződik meg az Önkormányzat, továbbá a rendezőknek
gondoskodniuk kell a köztisztaság megőrzéséről. A sertés
pörzsölésére és felbontására lehetősé8 sz€rint ne á Faluház
udvarának térkövén kerüljön sor, hanem erre alkalmasabb {pl.
füves) területen. A Faluházban található orvosi rend€lőhöz
kapcsolódó mosdó helyiség állandó felütyelet mellett
használható. A rendezvény szervezői kötelesek megielólni azt
a szemé|yt, aki a rendezvénnyel összefüggésben felmerülő
esetIeges károké.t telies körű felelóséggel tartozik.
A Képviselő-testü|et a Faluház Na8ytermének és konyháiának
a rendezvény keretében tórténó használatához nem járul
hozzá.
A Képviselő-testület meEbízza az alie1yzőt, ho8y döntéséről a
kérelmezőt értesítse.
Eg!g!é! Ferenczy Gáborné pol8ármester
Dr. sipos zoltán aüe8yzó
Határidői azonnal

NAPIREND

UTÁN:

A pol8ármester me8kérdezi, ho8y kinek van napirend utáni bejelentése?

Nqpirend utáni bejelentés neh volt, d polgármester az ülést 77 ólo 75 perckor bezórtg.
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