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LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

LOVAS 

Szám: 2ált/29-1/2018 

JEGYZŐKÖNYV 

KÉSZÜLT:  Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 

január 15-én, 9 órakor megtartott nyílt üléséről.  

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

JELEN VANNAK: Ferenczy Gáborné polgármester 

 Volford-Hull Zita alpolgármester 

 Spirk László képviselő 

 Csajka György képviselő 

 Papp Huba 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. 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. Nyilatkozat a bevándorlásszervező irodákkal kapcsolatban 

 

 

NAPIREND T Á R G Y A L Á S A :  

 

1.napirend: Nyilatkozat a bevándorlásszervező irodákkal kapcsolatban 

A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltakról. Kéri fogalmazzanak 

meg közösen nyilatkozatot a bevándorlásszervező irodákkal és a kötelező felső korlát nélküli befogadási 

kvótával kapcsolatban. 

A képviselők egyhangúlag kijelentik, hogy nem szeretnék, hogy Lovas Községben bevándorlásszervező 

iroda nyíljon és a kötelező felső korlát nélküli kvótával kapcsolatban is elutasító a véleményük. 
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Megkérdezi, hogy az előterjesztésben foglaltakhoz van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

 

➢ Ki ért egyet azzal, hogy Lovas Község Önkormányzata nyilatkozatban utasítsa el a a 

bevándorlásszervező irodák létesítését a településen és a felső korlát nélküli kötelező kvótát? 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta 

következő határozatát: 

1/2018.(I.15. Önkormányzati határozat: 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő testülete egyhangúlag 

kijelentjük, hogy nem kívánunk Lovas Községben 

bevándorlásszervező irodát és a kötelező felső korlát nélküli kvótát 

elutasítjuk. 

 

Felelős: Ferenczy Gáborné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

NAPIREND U T Á N :  

 

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

 

Napirend utáni bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 9.45 órakor bezárta.  

Kmf.

 
   

 


