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NAPIKENDELŐTT:
Ferenczy Gábomé polgármester köszönti a megjelenteket és tájékoaatja őket, hogy napirend előtt a
lakosság köréből megselentHalászZsófia szeretne egy kérelmet előterjesáeni.

Halász Zsőfia: Köszönöm a lehetőséget, és el szeretném mondani, hogy a balatonalmádi Botorka
Tánceryüttes kérésétszeretném tolmácsolni a Testiilet felé. Különböző okok miatt a tIÍnceryÜttes
eddigi próbatermi lehetősége megszűnt Balatonalmádiban, ezért most ene megfelelő helyet keresnek.
Faluház nag;,termével kapcsolatban szeretnék érdeklődni, hogy hetente ery alkalommal,
péntekenkériteJ{e 7-9 őrakozött van-e lehetőség néptánc táncpróba megtartására? Tisztában varyok
vele, hogy a parkettán nem lehet műpadló nélkül táncolni, de ennek_a költsége meglehetősen nagy
terhet róá az együttesre. Az eddigi ujánlutok szerint kb, 5.000,- Ft/mlbe kerül a balett-szőnyeg. Az
lenne a kérdéseá,hogy olyan együttműködésre van-e lehetőség az önkorményzattal, hogy a balettszónyeg költségének vállalása fejében az együtt€s a falu bizonyos rendezvényein ingyenesen léPne
fel? Ez lenne a kompenzáció, igy 1-2 év alatt ,,megtérülne" az önkormányzat költsége.

A

Volford-Hull Zita alpolgámester: Hány fős együttesről van szó?
Halász Zsőfia: l5-16 fő, felnőtt együttes. Félprofinak nevezném őket, ami azt isjelenti, hogy élő zenés
kísérettel lépnek fel, ami jelentős költséggel jár.
Csajka Györgv képviselő: Nem biztos, hogy statikailag alkalmas a terem ilyen jellegű igénybevételre,
ugyanis ez egy alapvetően régi épület, amely alatt pince húzódik. véleményemszerint mind a padló,
mind a ftdém teherbírása nem megfelelő, így a terem alkalmatlan erre a lrasználatra. Megjegyzem,
örülnénk, ha írásos megkereséssel élne az együttes, konkrét adatokkal, elképzelésekkel.
Halász Zsófia: Köszönöm,

és tolmácsolni fogom az együttes felé a hallottakat.

követően a polgármester megállapítja, hogy az ülésen az 5 települési képviselő közül 5 fő van
jelen, igy a Testúlet határozatképes. Az ülést megnyiija, javaslatot tesz az ülés napirendjére. Javasolja,
ho$, a-Testtilet a meghívóban megjelölt napirendi pontokat árgya]lja, a megjelölt sorrendben.

Eá

uegteraezi, hogy más egyéb napirendi javaslata van-e valakinek a képviselők közül. További
napirendi javaslát nem volt, a Képviselő_testület a nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta megz

NAPIREND:
L.fordu lóia_

költségvetésének
l. Lovas Község Önkormányzat 2016, évi
és gazdálkodás szabályairól szóló
;i;ö;k;;;T;;
z. Az önkormányzat vagyonáról.

8/2004,

(lX,

önkormányzati rendelet módosítása,
kérelme,
n Ő*o."t rtáríyeki Borút Egyesület támogatási
Vegyes ügyek.
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NAPIREND

TÁRGYALÁSA:

2016, évi költségyetésének L fordulója,
1. napirend: Lovas Község Önkormányzat

FerenczvGábornépolgármesterismenetianapirendiponttalkaocsolatosbenyújtottelóterjeszlést'
.ég n.. uott- ió u tartalék, sok beruházásra

Takács ierenc kéoviseló, rry"n' ,rep'r.oioJgu"ierunt,

nyílik lehetóség.

járdaszakasz nem
beruhtizásokat, szerintem a felsó
Pup Huba képuiselő: Átné,tem a terlr'ezett
feltétlenül szükséges.

gvalogosan közlekedók nagy száma
közvélemény es a területen
a
Ferenczv Gáborné poleármgsler: A
aolgoiót hásználják nagY számmal, és
miatt fontos megépitenl u ,.,.i.;?rju"rrui.^rt.'[torarot.
jelenlegi helyzetben balesetveszélyes,
mit jelent pontosan?
Csajka Györg.v képü§§lói A féltető
gépeknek terveztÜk, a garrizs
önkormányzati traktornak és egyéb
Az
potgárme§t9r:
Gábomé
Ferencrv
folytatásaként a Zöld terület felett,

és a gyepet is
hogy ez nagy rendetlenséget fog okozni
tartok,
Attól
kéoviselő:
György
Csajka
megrongálja a parkban,

a vagyonvédelmet
gazdasági épületet javasolok, mert szebb és
Pao Huba kép'y!sq!élnkább egy kisebb
is

jobban szolgálja.

konkét
halasszuk késóbbre ennek a témának a
a költségvetésben,
eldöntését, de a tenr'ezett t,ss,,eI s,ercp"le,r

Ferenczv Gáborné polgármester:

Aá javasolom, hogy

személyi juttaása
hogy alacsonyabb a foglalkoztatottak
Csaika Györgv képviselő: Miéúvan az,

jÖ;r0:ii6,

.6i,á"y

zaI adaía, mint 20 l 5, évben?

BauernhuberEsaerpénzügvielöadó:A20l5.élbenmegkötötthatóságiszerzódésekalapján5fö
a foglalkoaatás,
b.t"i,_r.-iol o.-r"urlí1 1o_i" miveieddig tartkorábbi,
közloslalkoztatott bérköltr"g"Pl"n
20l 5, évi
o"i"r.i.vr",r állandó dolpűk béradata ii, A
Ebbe á korbe tanozik egyébkéni)
alapján 6 fő

.

úr,ponttal megkötö-tt hatósági szerződések
_ touu rlre és hosszabb idószakra vonatkozott,
és megvitanuk a
Szerint teljes körüen megárgyaltuk
Ferencz.v Gábomé potgárme§ter: Véleményem
hogy a Teslület alkoisa meg az erre vonalkozó
20l6. évi költségvetés t"t"t,it, így javasolom,

költségvetés tenyezésekor ;;;-k;r;i
munkaviszonya 2015. .á.",".li,-1;;ii;tt,'i$at

rendeletet.

fel a kérdést,
érkezett, a polgármester szayazásra teszi
Miután további kérdés, hozzásző|ás nem
,'.Tr't,
szóló önkormányzati rendelet
élt egyet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
elfogadásával?

a
5 szavazaíla.., ellenszavazat nélkül meghozta
Lovas Község Önkormányzat Képviselő-tesülete

u,!ry,űLI9li"k

ffi

@Uu*r*

j"*rőkönyvmellékletétképezi,)

a vagyonkezelés
2. naoirend: Az Önkorrnányzat vagyonáról,
modosllasa,
s/i004. (tx. 27.) önkormányZali rendelet

és gazdálkodás szabályairól szóló

FerenczyGábornépolgármesterismertetianapirendiponttal.kapcsolatosbenyújtottelóterjesáést.
hogy u targyb"li tigy tez1rasáloz, feltétlenül szükséges a varyonrendelet
iáli"á"í^
-J
kerüljön a
.já"ri erá ^uepuir"űk"t,hogy l: stíén rr_űg"ttan az önkormány zaí töízsvagyoneból
vevővel,
a
szerződés
"rv""'modon,
,irleti vag}on6á. Ezt követően megiothető a végleges adásvételi
iá.g"r"*tep".
teszi fel a kérdést,
Miután további kérdés,hozzászőlás nem érkezett, a polgármester szalazásra
miszerint
"""§"*i

szőló
gazdálkodás
,zabályairól
én €g/et az önkormiinyzat vagyonáról, a vagyonke,zelés és
(II.
önkormányzati
l
ó.)
iendelet módoiitásáról szóló 2.12016.
8/2004, (Ix. 21 .) ö"k
rendelet elfogadásával?
el|enszavazat nélkül meghozta a
Lovas község önkormányzat képviselő_testiilete 5 szavazalta|,

Á;;i;ti

@i"n,l"l"t a i "glrőkönyv mellékletét képezi,)
3. napirend: A Csopak Környéki Borút Egyesület támogatási kérelme,
FerenczyGábornépolgármesterism€rtetiazelózetesene-mailbenkiküldöttkére]met.Mintismeretes,
használt irodahelYiséget a
ó."p"r. romyeti nJrnt Egy".til"t évekkel ezelőtti megállapodás alapján
"ior".f eurorrar- r.,ivatali helyiségében. A testület a tavályi év során döntött úgy, hogY felkéri az
szükségessé
igv".tiiJ"i - iroau emagYasü'Á.rt - önkormány_zat-i munkához elengedhetetlenül az Egyesület
egfeá.etést
fo]|tlt9tt.
vált a szoba használata. nnonj.la, hogy azőía több;lkalommal
a támogatáS lejéhen a
rep"lr"roie".l. íry mindenki .rararu "]fogualató megoldás látszik kialakulni.
használt irodabútorokat megkapja az önkormányzat,
ö.":i" dl,á.* teori."ro, úái".1nvel" szárint a kérelmet a civil szervezetek támogatásával
k"p*"'"t", ü'é§i"k6n kellene eldönteni, mer1 ahhoz kapcsolódik,
kivételesen
iuia". i"."n" tepuir"to, Ez igaz, de ez most lényégébenegy üzleti ajanlat, amiről
,li.gti.* t.tt"* a6nt"nünk, mert elónyös az önkormányzaíra nézve,

szavazásra teszi fel a kérdést
További kérdés,hozzászőlás, más javaslat nem volt, a polgámester
miszerint
^,
-!
Egyesület kérelmének
ri át egyet azza|, hogy az önkormányzat a Csopak Környéki Borut
támogatásban,
összegű
es zoio. erouen részesítse az Egyestileiet bruttó 5.000,_ Ft
uJlor1 t
"'lyt,
ja-ljon hozzá az Önkormányzat, iogy az Egyestilet a 8228 Lovas, Fő utca 8, szám
azzal, hogy a székhelyen
"gy,ittil
a-útti ingatlá (Faluház) ellenéfiék nélttiíszeúetyeként feltüntesse
de a központi
úrj,raoie az tgyestilei' res zére érkezett hivatalos iratok átvétele történhet,
évente egy
emellett
Egyesúlet,
az
ügyintéz?s irod;jaként nem használhatja az ingatlant
aiialommal kOzgyűlést tartson a Faluházban?

Lovas Község önkormányzat

Képviselő_testület

e4

szavazalla|,

1

ellenszavazattal meghozta

következő határozaát:

5/2016. (II.15.) Ö+Formánvzati határozat:

Képvisető-testülete a Csopak
a működési költségeihez
számára
Környéki Boiút Egyesiilet
törtéiő hozzájárulá§ céljából 2016. évben egyszeri bruttó 5,000oFt összegű tááogatást áliapít meg a 2016, évi költségvelés.terhére,
az irodáüan taláiható használt irodabútorok átadása ellenében,
iovas XO".ég Önkormányzata hozzájárll ahhoz, hogy _a,Csopak
Környéki Biorút EgyeÚ|et az Önkormányzat kiárólagos
tutajáonában álló 3228 Lovas, Fő utca 8, szám alatti _ingatlant
nétkül. székhelyeként
1iovas, telteriitet 28/1 hrsz.) ellenérték
iJtiiotá.." azzal a kikötéssel, hogy központi ügyintézésre
(irodahasználatra) az Egyesület nem jogosult az_, ingatlanban,
ia"a"aUg a hivaialos le;lek kézbesítéséreszolgáló postaládát

ffi;-KÜég-T.k""-áqrat

helyezheti el az épületben.

í*fi ffi i'"J"'T§'".rTí1'"1T:.fol!ík*ll*"ff ""T#fl
megtartsa.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a
kérelmezőt értesítse,a megállapított támogatás nyújtásával

kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
!9!9!§g Ferenczy Gáborné polgármester

!41fi!frazonnal

4. napirend: Vegyes ügyek

4.1.

Napelemes lámpák

Ferenczy Gáborné polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy tárgyalást fol}.tatott a Packers
Energo Light Kft. ügyvezetőjével annak érdekében,hogy az Önkormányzat számára minél kedvezőbb
feltételeket tartalmaző megállapodás jöjjön létre a tervezelt napelemes lámpák vonatkozásában.
Örömmel értesítia képviselőket, hogy rendkívül előnyös ajánlatot kapoft az Önkormányzat, amely
szerint l0 db kiváló minőségu napelemes lámpaoszlopot összesen 2.990.000,- Ft + AFA ráron biztosít
a cég. Javasolja, hogy a lámpatestek végleges helyeít a Testtilet tagjai közös bejárás alkalmával
határozzák majd meg.
Kérdés,hozzászólás, másjavaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdéstmiszerint
Ki ért egyel azzal, hogy a Lovas Község Önkormányzata rendeljen meg 10 darab rrapelemes
lámpaoszlopot a Packers Energo Light Kft,-től, az általa megküldött 20l6. február 12. napján
kelt áraj anlatban foglalt feltételekkel?

>

5

szavazaílal, ellenszavazat nélkül meghoáa

ffiő_testülete
Packers

megrendel a

Lovas Község Önkormányzat Képviselótestülete
köv etkező h atár ozatát:

Energo Light Kft-től (székhelye: 1223 Budapest,

Katakomba u, 16., képviseli: Kiss Tibor üglvezető) 10 (tíz) darab
napelemes lámpaoszlopot, a vállalkozó által átadott, 201ó. február
12. napján kelt árajánlatban foglalt feltételek szerint, 2.990.000,-

il'"i,fltirí:§;-Ti:xH'uí j,*":i:0,000,}í;áü:"ii;n:"#.felhatalmazza

Ft

+

AFA szállítási

és

a polgármestert a vállalkozási

Eg!g!ó§! Ferencry Gáborné polgármester

Határidő: folyamatos

t|"2. Pőcza Jőzsefné bejelentése.
A polgármester ismerteti a Képviselő-testülettel Pócza Józsefné mai napon e-mailben érkezett, a Határ
út állapoával kapcsolatos levelét. A bejelentő, akinek az ingatlana egyébként Paloznak területén van,
azí sérelmezi, hogy a Balkom Kft. kukásautója tönke tette az utat, és javasolja, hogy a kukásautó
módosítson az útvonalán. A bejelentő véleményeszerint az űt teljes körű felújítása szükséges, amelyet
a paloznaki polgármester bemutatott levele szerint a két önkormányzat

fele-fele arányban viselhetne.
polgármester ájékoaatja a Testiiletet, hogy a paloznaki polgármesterrel eryütt megtekintette a
Határ utat, és közösen megállapítottík, hogy az rendeltetésszerű használatra alkalmas, jó állapotban
van, tehát az út felújításara nincsen szükség.

A

A Képviselő-testüleí a íájékoztaíásíköszönettel

tudomásul vette.

lp3.

Kovács Mihály kérelme.

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti a beérkezett kérelmet. Elmondja, hory hosszabb időre tekint
vissza a probléma, de mindez idáig nem született rá megoldás. A Bér-Gép-Szer Kft. áItal tett ajánlat
szerint az útszakasz felújítása l25.000,- Ft + ÁFA összegetjelentene, amely nagyon nagy költség.

A Képviselő-tesíüIet tájékozíaíjaa kérelmezőt, hogt az önkormdnyzat áItal í, közeüövőben
útíelújítá1imunkáIatai között

tervezetí
nem szefepel a MÓrocza uíca alsó Szakaszán található as4faltozotl

útrész felújítása

NAPIREND

urÁu:

A polgármester megkérdezi, hogy napirend utáni bejelentése van-e valakinek?
Napirend utání bejelentés nem volt,

a

polgármester az üIést 19 óra

00

perckor bezárta

Kmí.

,.r,_-,Í"rrl{r_}-^\
1
Gáborné
-,'qfrffiaaL'/"'
Ferenczy

polgalmester

jegyző

{W-

:'!----r"""

{'>-':

it.§ipos Zoltán
á|jegyző

