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LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

LOVAS 

Szám: 2/22-6/2017/Ált. 

JEGYZŐKÖNYV 

KÉSZÜLT:  Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

április 12-én, 15 óra 40 perckor megtartott nyílt üléséről.  

ÜLÉS HELYE:  Lovas, Faluház (8228 Lovas, Fő u. 8.) tárgyalóterem 

JELEN VANNAK: Ferenczy Gáborné polgármester 

 Volford-Hull Zita alpolgármester 

 Csajka György képviselő 

 Pap Huba képviselő 

 Spirk László 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 5 fő van jelen, így a Testület határozatképes. Az ülést megnyitja, javaslatot tesz az ülés 

napirendjére. Javasolja, hogy a Testület a meghívóban megjelölt napirendi pontokat tárgyalja, a 

megjelölt sorrendben. Megkérdezi, hogy más egyéb napirendi javaslata van-e valakinek a képviselők 

közül. További napirendi javaslat nem volt, a Képviselő-testület a nyílt ülés napirendjét az alábbiak 

szerint határozta meg: 

NAPIREND: 

 

1. DRV Zrt lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás pályázathoz való csatlakozás, 

 

2. Savanyúkút eszközfejlesztéséhez érkezett ajánlatok elbírálása, 

 

3. Vegyes Ügyek 

NAPIREND T Á R G Y A L Á S A :  

 

1. napirend: DRV Zrt. víz- és csatornaszolgáltatás támogatás pályázathoz való csatlakozás 

 

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, a tavalyi évhez hasonlóan idén 

is lehet pályázni a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás összegének csökkentésére. 

 

Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 

➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzata a 2017. évi lakossági víz- és csatornadíj 

összegének csökkentésére pályázatot nyújtson be?  

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a 
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17/2017.(IV.12.) Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 

lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére 

pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A Képviselő 

Testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás 

igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők 

lebonyolítására.  

 

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 
 

2. napirend: Savanyúkút eszközfejlesztéséhez érkezett ajánlatok elfogadása 

 

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A Savanyúkút 

eszközfejlesztéséhez beérkezett árajánlatokat a Képviselők korábban megkapták. A polgármester 

javasolja, hogy a Logen Kft. ajánlatát fogadja el a testület, mivel ez a legolcsóbb még akkor is, ha a 

szállításról az Önkormányzatnak kell gondoskodnia. 

Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 

➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzata a Savanyúkút eszközfejlesztéshez a 

Logen Kft. ajánlatát fogadja el.? 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat 

nélkül meghozta a 

 

18/2017.(IV.12.) Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Savanyúkút 

eszközfejlesztéséhez a Logen Kft. (adószám: 13278768-243, 

székhely: 1096 Budapest, Telepy u. 29/a.) ajánlatát fogadja el 

2.003.743. Ft.-, azaz kettőmillió-háromezer-hétszáznegyvenhárom 

Forint összegben.  

 

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 

3. napirend: Vegyes ügyek 

 

Hardi László kérelme 

 

Ferenczy Gáborné polgármester ismerteti a kérelemben foglaltakat.  

 

Csajka György képviselő: Ahogy korábban is beszéltünk már erről, a településrendezési kérdésekkel a 

településrendezési terv felülvizsgálatakor foglalkozunk. 

 

A képviselők egyetértettek Csajka György képviselővel. 
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NAPIREND U T Á N :  

 

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

Napirend utáni bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 16 óra 30 perckor bezárta.  

Kmf. 

 

 

 

 


