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Nem jelent meg senki
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LőTT

:

A polgármester köszönti a me8jelenteket, megállapítja, hogy az ülésen az 5 települési képviselő közül
5 fő van jelen, í8y a testület határozatképes. Az ülést megnyitja.

A napirend tárgyalását megelőzően a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet az elmúlt ülés
óta történtekről a következők szerint:

}

Közvetlenül az ülést megelőző napokban történt, hogy a Petőfi és az Arany János utcákban
egy-egy helyen beszakadt az úttest, feltehetően a hirtelen lezúdult olvadt hónak
köszönhetően. Mind a kettő helyen balesetveszélyes helyzet alakult ki, ezért haladéktalanul
intézkedni kellett az elkerítésés a javítás iránt. Véleményünk szerint Vis major
káreseménynek minősülhet a két eset, ezért bejelentjük a hatóságok felé a vis majortámogatás iránti igényünket.

>

A Közös Hivatal informatikusa felmérte a Lovasi Kirendeltség számítógépeit, amelyeket

a

hivatal dolgozói használnak napi munkájuk során. Megállapította, hogy az adóügyes és a
pénzügyes kolléganő számítógépei annyira elhasználtak és elavultak, hogy bármikor
véglegesen elromolhatnak. Ezek a gépek még a körjegyzőség idején kerültek beszerzésre.
Fennáll az adatok elvesztésének veszélye, és ha a gépek elromlanak, dolgozni sem tud a
hivatal. A költségvetés megtervezésénél mindenképpen figyelemmel kel| lenni arra, hogy
ezek a számítÓ8épek gazdaságosan már nem javíthatók, ezért legalább kettő új számítógépet
kell vásárolnia a Kirendeltségnek.

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a polgármester napirend előtti tájékoztatóját

tudomásul vette.
Ferenczy Gáborné polgármester ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. Javasolja, hogy a
Testület a meghívóban megjelölt napirendi pontokat tárgyalja, a megjelölt sorrendben. Megkérdezi,
hogy más egyéb napirendijavaslata van-e valakinek a képviselők közül.

További napirendi javaslat nem Volt, a Képvíselő-testület a nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
NAPlREND:

1.
2.

Lovas Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének l. fordulója,
Az Önkormányzat vagyonáról, vagyonkezelés és gazdá lkodás szabályairól szóló 8/200 4.(lX. ?7.|

3.

önkormányzati rendelet módosítása,
A gyalogjárda tervezési díja,
Utcanéwel kapcsolatos törvényességi felhívás megtá rgyalása,

4.
5.

Vegyes ügyek.

NAPIRENDTÁRGYALÁsA:

1.

napirend: Lovas Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének l. fordulója.

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy az Önkormányzatnál jelentkező pénzügyi feladatok
szempontjából rendkívül túlterhelt a mostani időszak, rengeteg jelentést, adatközlést kell teljesítenie
a pénzügyi előadónak. Emellett elókészítette a költségvetés megtárgyalásának első fordulójára szóló
előterjesztést is. Megkéri a képviselőket, hogy tegyék fel az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseiket.
Takács Ferenc képviselő: Mit adunk el, amiből 2,5 milliós bevétel származik?

Ferenczv Gáborné polgármester: A

6r/I és 6r/2

helyrajzi számú ingatlanokat, és Domokos Ádám

Elekné részérea 733/17 hrsz-ú ingatlan egy részét.Mindkettő eladás a településrendezési terV

módosításának végrehajtásához kapcsolódik.
Csaika Gvörgv képviselő: Mit jelent a ,,szo|8á ltatási kiadások", 1. sz. melléklet, K33?

Bauernhuber Eszter pénzügvi előadó: Összesítő sor: közüzemi dijak, gáz, víz, rezsi, karbantartás,
egyéb szolgáltatás költsége. Alulról fölfelé kell nézni, ez egy egységes rovatrendszer, tavaly lépett
hatályba, az Áhsz. módosulása miatt.
Csaika Gvörgv képviselő; K 337 mít jelent?

Bauernhuber Eszter pénzügvi e|őadó: Egyéb szolgáltatás: adók, díjak, eljárási díjak, Artisjus díja,
biztosítás| díjak, hatósági dúak, amit az önkormányzat fizet, ez elég komoly kiadást jelent.
Csaika Gvörgv képviselő: K 35?

Bauernhuber Eszter pénzügvi előadó: Árn, egyéb dologi kiadások: az összes rendezvény kiadása:
Lovasi Napok, Mikulás ünnepség stb.
csaika Gvörgv képviselő: kamatkiadás mit takar?
Bauernhuber Eszter pénzügvi előadó: A Faluház felújítása és a falugondnoki busz megvásárlása miatt
rövid lejáratú hitelt kel|ett felvenni, amit december 15-én fizettük Vissza. Szeptember 2-tól december
15-i8 ekkora hitelkamat keletkezett a kölcsön miatt. A lekötött betétekből származó kamat nagyon
alacsony. Ha a Porsche Banktól vettünk volna fel hitelt a falugondnoki busz beszerzésére, hiába lett
volna kamatmentes, ezt 3 hónap alatt vissza kellett volna fizetni. Ez így sokkal biztosabb konstrukció
Volt, mert a támogatás nem érkezett meg 3 hónapon belül.
Csaika Gvörgv képviselő: K 506?

Bauernhuber Eszter pénzügvi előadó: A 9. sz. mellékletben található: államháztartáson belüli átadás:
kistérséBiés közös hivatali megállapodások alapján kerül rá sor, jelenleg egymillió forint a közös
hivatalnak átadott összeg.
Csaika Gvörev képviselő: K 64?

Bauernhuber Eszter pénzügvi előadó: DRV-vel való megállapodás alapján, koncessziós díj terhére
szivattyú beszerzése. A DRV számlázási magatartása nem kiszámítható teljes mértékben.A szivattyút
meg kell valósítani.
Csaika Gvörgv képviselő: Mi az oka annak, hogy csökken az építményadó,az iparűzési adó és a
gépjárműadó?
Bauernhuber Eszter pénzügvi előadó: Az adókat speciálisan kell figyelembe Venni: a költségvetés
tervezésénéla bevallásokban foglaltakat vesszük alapul, de Volt sok hátralékos, ami tartozásnak
minősül, és vannak behajthatatlan tételek is. Tavaly olyan hatékonyan szedtük be a hátralékokat,
hogy megnőtt az ebből származó bevétel, de idén ezen már nem fognak befizetésre kerü|ni. Emellett
nem biztos, hogy minden előírt adó befolyik. A dolog másik oldala a túlfizetés: az adóalany
Visszakérheti Vagy átvezettethet| az adónemek között, de a túlfizetés az önkormányzat számára
számviteli szempontból kötelezettséget jelent, a hátralék pedig köVetelést. lparűzési adó: elég
bizonytalanul lehet erre tervezni. Benne Van a rizikó, ho8y pl. telephely megszüntetése történik, és a

vállalkozónak megszűnik az adófizetési kötelezettsége. Ezt az adónemet a vállalkozóknak kell
feltölteniük tárgyév december 20-ig, és előfordulhat, hogy év közbeni megszűnés esetén vissza kell
fizetnünk. |degenforgalmi adó: az adórendelet módosítása miatt emelkedett a mértéke,ezért többet
is teNeztünk, mint tavaly, de nem lehet tudni pontosan, hogy mennyifog befolyni.
Csaika Gvörgv képviselő:4. melléklet: a közfoglalkoztatásra

kapható összeg csökken?

Bauernhuber Eszter pénzügvi előadó: Most 2 millió forintot tudunk erre tervezni, összesen 7 fő van
foglalkoztatva, a 2.053.000,- Ft csak márciusig tartó időszakra szól, ha lesz több igény, akkor többre
kapunk majd pénzt.
Csaika Gvörgv képviselő: Kell nekünk 7 fő közfoglalkoztatott?

Bauernhuber Eszter pénzügvi előadó: Aki munkaképes, aktíV korú személy, azt a munkaügyi köZpont
kiközvetíti.
Ferenczv Gáborné polgármester: Nekünk ez nem kerül semmibe.
Pap Huba képviselő: Így legalább dolgoznak, nem otthon ülnek, feladat Van a településen.
Ferenczv Gáborné polgármester: Nem egyszerre heten dolgoznak, hanem váltják egymást.

Bauernhuber Eszter pénzügvi előadó:
foglalkoztatni őket.

A törvényi előírás szerint 12 hónapon át nem is

Ferenczv Gáborné polgármester: Ezzel segítünk

lehet

a családokon, nem csak passzív támogató

az

önkormányzat. Rendben tartják az utakat, a szemét kezelése viszont szélmalomharc.
Csaika Gvörgv képviselő:
tartani.

A 8. mellékletet külön

beszéljük majd meg! A járdatervezést bent kell

Ferenczv Gáborné polgármester: Mindezek alapján van még valakinek további javaslata?
Pap Huba képviselő: A Faluház kültéri helyszíne ócska, azt rendbe kell tetetni.
Ferenczv Gáborné polgármester: A dologi kiadásokba belefér.

csaika Gvörgv képvise|ő: szerintem fel kell falazni.
Ferenczv Gáborné polFármester: Pályázat útján valósult meg, ellenőrizni fogják később, hogy az
előírások szerint történt-e. Legfeljebb ponyvás lehet, de én ezt a megoldást ajánlom is.
Hull Zita alpolgármester: Valami megoldás mindenképpen kell, amíg nem véglegesítjüka befejezését.

Ferenczv Gáborné polpármester: Áramot is lehetne oda vezetni.
Pap Huba képviselő: Áram esetén komoly szerelés kell, arra nem lesz elég 100.000,- Ft.

Csaika Gvörgv képviselő: Szerintem légkábellel megvalósítható.
Pap Huba képviselő: Kell egy villamos szekrény, hogy használható legyen, áramelosztó doboz.
Hull Zita alpolgármester: A múltkor felmerült vállalkozóktól

(Szántó Csaba stb.} árajánlatot kell kérni.

Csaika Gvörgv képviselő: Útjavításra 3,5 millió?
Ferenczv Gáborné polgármester: Hihetetlenül rosszak az utak, a lakosság jogosan háborog: nincsen
Világítás, fizetik az adókat, akár tízmilliót i5 tervezhetnénk, annyi a probléma. Sok a panasz.

Ferenczv Gáborné polgármester: A költségvetésre visszatérve javasolja, hogy a vitát zárják le, és
hozzon a képviselő_testület döntést arról, hogy készüljön el a költségvetés és a rendelet-tervezet a ll.
fordulós tárgyalásra.

Kérdés,hozzászólás, más javaslat nem volt, Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5
szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta következő határozatát:
10/2015.(l1.12.) önkormánvzati

határozat:
az önkormányzat
Képviselő-testülete
Önkormányzata
Lovas község
2015. évi költségvetésének l, íordulós előterjesztését megvitatta és
megtárgyalta.
Felkéri a pénzügyi előadót, hogy készítse el az önkormányzat 2015.
évi költségvetésének és a költségvetési rendelet-tervezet anyagát a
képviselő-testület 2015. március 9. napi testületi ülésére.
Eglg!é§i Ferenczy Gáborné polgármester
Bauernhuber Eszter pénzügyi előadó
Határidő: 2015. március 9.

2. napirend: Az önkormányzat vagyonáról, vagyonkezelés és gazdálkodás szabályairól szóló
8lzoo4.|lx. 27.| önkormányzati rendelet módosítása.
Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést, és
megkérdezi a Képviselő-testületet, hogy Van-e javaslata valakinek a rendelet-tervezettel
kapcsolatban.

Takács Ferenc képviselő: Javasolom, hoBy emeljük meg az értékesítésés hasznosítás esetén azt az
értékhatárt, amely esetén Versenyeztetési eljárás lefolytatása szükséges. A javaslatom 5 millió
forintos értékhatár megállapítását.
Ferenczv Gáborné polgármester: Egyetértek, én pedig azt javasolom, hogy olyan halasztást nem
tűrő, élet-Vagy balesetveszéllyel fenyegető helyzetekben, amikor nincsen lehetőség arra, hogy a
testület döntsön a 100.000,- Ft feletti kötelezettségvállalásról, ilyen esetekre a testület ruházza a
kötelezettségvállalás jogát a polgármesterre azzal, hogy utólag haladéktalanul tájékoztatnia kell a
képviselőket a megtett intézkedésról.
Csaika Gvörgv képviselő: Részemről rendben, és javasolom a tervezet (8) bekezdésének teljes
eltörlését.

Miután további kérdés,hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést,
miszerint
} Ki ért egyet az Önkormányzat vagyonáról, vagyonkezelés és gazdálkodás szabályairól szóló
8/2oo4.(|X. 27.) önkormányzati rendeletnek a javaslatok beépÍtéséveltÖrtént módosított
szövegének elfogadásával?
Lovas község Önkormányzat képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta

7/2075.(11.7g) önkormónvzati rendeletet dz önkormánvzdt vaavonáróI,
vaavonkezelés és aazdáIkodós szabálvairól szóló 8/2(n4.1lX. 27.I önkormánvzati
ról.
(A módosító rendelet o jegyzőkönyv mellékletétképezi.)

re n d e let mó d osítá sá

3. napirend: A gyalogiárda tervezési dúa.
Ferenczy Gáborné polgármester emlékezteti a Képviselő-testületet, hogy az előző ü|ésen
meBtárgyalásra és elutasításra került Demény Zoltán szerződés-tervezete a gyalogjárda

megtervezésénekmunkáira vonatkozóan.
Csaika Gvörgv képviselő: Bejártam, összeszámoltam, hogy a járda tervezett útvonalán a Balatoni
úton 13 telek fekszik, azután további 15 telek, fe|felé 22 telek, ez legalább 40 telek, a lakótelkek kb.
30%-a. A busz- és teherautó forgalom jelentős ezen a részen, feltétlenül meg kell valósítani a járdát
a település felső részétőllentig. A 900.000,- Ft-os teruezési díj csak a felső rész tervezési ajánlata,

abban

is

benne vagyok, hogy további ajánlatokat kérjünk, de

a

járda

szükségessége

megkérdőjelezhetetlen.
Pap Huba kéoviselő: Miből lesz a megvalósításra pénz? Ez még csak a terv, ha a kivitelre sincs pénz,
akkor minek terveztessük meg?
Ferenczv Gáborné polgármester: Nyáron összeállítottuk a projekt-adatlapot, ebben leírtuk, hogy a
lovasi kerékpárút illeszkedik a balatoni kerékpárútba, vannak itt tervek, ezeket kellene átdolgozni. A
járda nem illeszkedik ebbe a fejlesztésbe, a bicikliút igen. Nem Vetném el, hogy kerékpárutat
építsünk,amelyen gyalogolni is lehetne, a bicikliút tehát megoldaná a járdát is.
csaika GVörgv képviselő: Ennek van reális esélye?
Ferenczv Gáborné polgármester: Száz százalékig nem tudjuk, de nagy az esélye. A járda beruházás
mennyibe kerülne? A Fő utcai 400 méter 16 millió forintba került.
Csaika Gvörgv képviselő: Akkor legyen szakaszos a megvalósítás.
Ferenczv Gáborné polpármester: Nem vetettük el a járdaépítéslehetőségét, de vannak fontosabb
megvalósítandó dolgok: nincsen lámpa a Köves-tetőn, a Faluház parkolójában nincsen normális
lámpa, a hegyen egyre többen laknak és ott sincsen lámpa.
Pao Huba kéoviselő: Ha kapunk a bicikliútra pénzt, mennyi idő megterveztetni?
csaika GVörRV képViselő: Engedélyezéssel együtt öt hónap.
Ferenczv Gáborné Dolgármester: Meg kell próbálni a meglévó tervünket engedélyeztetni, így a
bicikliutat gyalogútkéntis lehetne használni.
csaika Gvörgv képviselő: Járt valaki már szélviharban a Balatoni úton sötétben? Akár a Balatoni út
keleti oldalán is mehetne, kell valami, ami gyalogos közlekedésre alkalmas, hogy ne érezzék magukat
az ott lakók másodosztályú állampolgároknak.
Pap Huba képviselő: Szerintem erre nincsen pénz,
Ferenczv Gáborné polpármester: Kerékpárút-pályázat biztosan lesz. Me8nézzük a meglévő terveket,
csaika GVörgV képviselő: Részemről mehet a 800.000,- Ft a tervekre, minde8y, hogy bicikliútnak vagy
járdának nevezzük.

További kérdés,hozzászólás, más iavaslat nem volt,

a

Képviselő-testület az elhangzottdkat

tudomásul vette.

4. napirend: Utcanéwel kapcsolatos törvényességi felhívás.
Ferenczy Gáborné polgármester tá,iékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Veszprém Megyei
Kormányhivatal VEB/OO4/429/ZO15. ügyszámon törvényességi felhívást intézett Lovas Község
Önkormányzatához, mert a közterület nyilvántartás adatai szerint tiltott utcanéV szerepel a
nyilvántartásban. A Mező lmréről elnevezett közterület neve jogszabályba ütközik, ezt az állapotot
meg kell szüntetni. Előadja, hogy nincsen tudomása arról, hogy valaha is lett Volna Lovason ilyen
elnevezésű utca, va|ószínúleg adminisztratív hibáról lehet szó, ezért nincsen lehetőség arra, hogy
más elnevezést adjunk a közterületnek. Megkérdezi a képviselőket, hogy nekik mi erről a
véleményük.
Kérdés,hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdéstmiszerint

>

Ki ért egyet azzal, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal által vEBloo4/4z9/2o75.
ügyszámon kiadott törvényességi felhívást a Képviselő-testület tudomásul vegye,

tájékoztassa a Kormányhivatalt arról, hogy Mező lmréről elnevezett közterület nincsen LoVas

településen, így ennek átnevezését sem lehet kezdeményezni, ugyanakkor intézkedés
tÖrténjen a Mező lmre utca elnevezésű közterületnek a nyilVá nta rtásbó l történő törlésére?
Lovas KÖzség Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül me8hozta
következő határozatát:
11/2015.(l1.12.) önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém
Megyei Kormányhivatal által vEBloo{l429/2015. ügyszámon
kíadott törvényességi felhívást tudomásul veszi. A Képviselőtestület Íelkériaz aljegyzőt, hogy tájékoztassa a Kormányhivatalt
arról, hogy Mező lmréről elnevezett közteíület nincsen Lovas
településen, így ennek átnevezését sem lehet kezdeményezni. A
Képviselő-testület megbízza az aliegyzőt, ho8y te8ye meg a Mező
lmre utca elnevezésű közterületnek a nyilvántartásból történő
törlése iránti intézkedéseket.
Felelős: Dr. Sipos zoltán aUeByző
!aE!4dó folyamatos
5. napirend: Vegyes ügyek

5,1.

Peres eljárással kapcsolatos ügyvédi megbízás

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Veszprémi Járásbíróság
előtt 2.P.22.027 /2014. úgyszámon Dienes Károly és társai felperesek által az önkormányzat ellen
indított peres eljárásban árajánlat érkezett dr. Pajor Levente veszprémi ügyvédtól, aki az eljárásban
történő képviseletre 4o.0oo,- Ft + ÁFA megbízási díjat kér az Önkormá nyzattól. Ez egy nagyon
kedvező díjszabás, ezért megbízta az Önkormányzat dr. Pajor Levente ügyvédet a peres képviselettel.

További kérdés,hozzászólás, más javaslat nem volt,
tudomásul vette.

d

Képviselő-testüIet

az

ethangzottakat

5.2.

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi fetügyeletí eljárás
lezárása.

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Veszprém Megyei
Kormányhivatal értesítetteaz Önkormányzatot, a helyi adókról szóló rendelettel kapcsolatos
vEBlou/z7g/2o!5. úgyszámútörVényességi felü8yeleti eljárás lezárult azzal, hogY az
Önkormányzat a jogszabálysértő állapotot kiküszöbölte.
További kérdés,hozzászólós, más javaslat nem volt,
tudomásul vette.

5.3,

d Képviselő-testület oz ethdngzottakat

Rendszeres szociális segély összegének módosulása

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a Képviseló-testületet, hogy az 1993. éVi lll. tV. (szt.)
rendelkezései szerint a rendszeres szociális segély legmagasabb összege a nettó közfogla lkoztatási

bér 9o

Yo-a. 2015.

január 1-jétől nőtt a közfoglalkoztatási bér összege, ennek megfelelően

a

rendszeres szociális segély maximális összege 46.662,- Ft-ra módosult. Abban az esetben, ha a
rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foBlalkoztatást helyettesítő támogatásra Való
jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély legmagasabb összege 23.862,- Ft. A
rendszeres szociális segély összegének változásáról határozatot szükséges hozni.
Kérdés,hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdéstmiszerint
Ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-testület megállapítsa azt, hogy az 1993. évi lll. tV. (szt.) és
a közfoglalkoztatásról szóló kormányrendelet rendelkezéseivel összefüggésben 2015. január

>

1-jétől nőtt a közfoglalkoztatási bér összege, ennek folytán a rendszeres szociális segély
maximális összege 46.662,- Ft-ra módosult, és abban az esetben, ha a rendszeres szociális
segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való
jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély legmagasabb összege 23.862,Ft?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
1212015.(l1.12.1 önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, ho8y
az 1993. évi lll. tv. (szt.) és a közfoglalkoztatásról szóló
kormányrendelet rendelkezésivel összefüggésben 2015. január 1jétől nőtt a közfogla|koztatási bér össze8e, ennek folytán a

rendszeres szociális segély maximális összege 46.662,- Ft-ra
módosult, és abban az esetben, ha a rendszeres szociális segélyre

jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támo8atásra
való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociálís segély
le8magasabb összege 23.862,- Ft.
fg§§g Ferenczy Gáborné polgármester
Eelllidé folyamatos

5.4

Dr. Bardóczy Miklós háziorvos kérelme.
Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti dr. Bardóczi Miklós háziorvos kérelmét,Véleménye szerint
nincsen arra anyagi lehetőség, hogy a Faluházban történő orvosi rendelés esetére a fűtés és a Villany
biztosításán túlmenően további anyagi támogatást nyújtson az Önkormányzat a kérelmező részére.
Kérdés,hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdéstmiszerint
Ki ért egyet azzal, hogy a Képviselő-testület dr. Bardóczi Miklós háziorvost a továbbiakban is

>

a Lovasi

Faluházban található orvosi rendelő fűtési- és villanyköltségének átvállalásával
támogassa?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
13/2015.(l1.12.1 önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Bardóczi Miklós
háziorvost a továbbiakban is a Lovasi Faluházban található orvosi
rendelő íűtési-és villanyköltségének átvállalásával támogatja.
Eg!g!é§! Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: folyamatos

5.5.

Településifőépítészfelkérése
Ferenczy Gáborné polgármester eImondja, hogy megkereste Mártonffy Gábor építészta lovasi
főépítészifeladatok ellátásával kapcsolatban, akiszívesen vállalná ezt a feladatot.
csaika GVörgV képviselő: Hívjuk be egy bemutatkozásra az építészurat, és egyeztetjük vele az
elképzeléseinket.

A ndpirendi ponttal kapcsolatban kérdés,hozzászólás, más jdvasldt nem volt, a Képviselő-testület
felkéri a Polgármestert drrd, hogy híia meg egy bemutdtkozásrd Mártonííy Gábor építészt.

5,6.

Veszélyes hulladéknak minősülő bontott pala elszállítása
Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy árajánlat érkezett a bontott tetőpala elszállítására
Szedlák Gábortól (8200 Veszprém, Harkály u. 11.), a vállalási összeg 465.500,- Ft.
Csaika Gvörgv képviselő: Vérforralónak tartom az összeget, kérjünk még ajánlatokat.
Pap Huba képviselő: Azt is tisztázni kel|, hogy a vállalkozó feladata a bepakolás.

A napírendi ponttdl kdpcsolatban kérdés,hozzászólás, más iavaslat nem volt, a bontott pala
elszá llításóra további kettő

á

rajánlat beszenése szükéges.

5.7.

Bácsi zita terembérleti kérelme
Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy megkeresés érkezett Bácsi Zita lovasi lakos részéről
aziránt, hogy a Faluházban található klubhelyiséget néptánccsoport próbáira szeretné használni

csoportjával, heti 1-2 alkalommal. Elmondja, hogy a klubhelyiség meglehetősen zsúfolt
kihasználtsággal működik: nyugdíjasklub rendszeresen tart összejöVeteleket, hímző-szakkör
működik, az egyesületek is használják. sajnos már nincsen szabad időpont.
Kérdés,hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdéstmiszerint

>

Ki ért egyet azzal, hogy Bácsi Zita lovasi lakos kérelme a klubhelyiség elfoglaltsága miatt
elutasításra kerüljön?

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
l4l2015.(l1.12.1 önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Bácsi zita
lovasi lakos Faluház nyugdíjasklub bérlésérevonatkozó kérelmét,a
helyiség elfoglaltsága miatt.
Ee!9!§9i Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: folyamatos

5.8.

Egyházakterembérlete

Ferenczy Gáborné polgármester elmondja, hogy többször érkezett megkeresés azzal kapcsolatban,
hogy egyházak képviselői szeretnék kérni a Faluház egyes helyiségeit rendezvényeik megtartására.

Javasolja, hogy a hatályos önkormányzati szolBáltatási díjakat az egyházak Vonatkozásában a civil
szervezetekre irányadó módon alkalmazza az Önkormányzat, ez többnyire díjmentességet jelent
szám ukra.

Kérdés,hozzászólás, más javaslat nem volt, a polBármester szavazásra teszi fel a kérdéstmiszerint
Ki ért egyet azzal, hogy az egyházi rendezvények vonatkozásában a hatályos önkormányzati
szo18áltatási díjakat a civil szervezetekre irányadó módon alkalmazza az Önkormányzat?

}

Lovas Közsé8 Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta
következő határozatát:
15/2015.íl1.12.) önkormánvzati határozat:
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyházi
rendezvények vonatkozásában a hatályos önkormányzati
szolgáltatási díjakat a civil szervezetekre irányadó módon
alkalmazza.
Eg!g!é§! Ferenczy Gáborné polgármester
Határidő: folyamatos

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

Napírend utáni bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 19 óra 00 perckor
Kmí.
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