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LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

LOVAS 

Szám: 2ált/29-2/2018 

JEGYZŐKÖNYV 

KÉSZÜLT:  Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. 

február 5-én, 10 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 

   Németh Erzsébet pénzügyi előadó 

LAKOSSÁG KÖRÉBŐL: 1 fő 

 

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. Költségvetési rendelet tárgyalása 

2. Vegyes Ügyek 
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NAPIREND T Á R G Y A L Á S A :  

 

1.napirend: Költségvetési rendelet tárgyalása 

A polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy elkészült a költségvetési rendelet tervezete, 

ahogy azt a Képviselők korábban már megkapták. Felkéri Németh Erzsébet pénzügyi előadót, hogy 

ismertesse a költségvetés tervezetét. 

Németh Erzsébet pénzügyi előadó ismerteti a költségvetést és válaszol a Képviselők feltett kérdéseire. 

A kérdések megválaszolása után a polgármester szavazásra teszi fel a kérdést miszerint 

 

➢ Ki ért egyet a költségvetési rendelet elfogadásával? 

 

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal meghozta a 

1/2018.(II.5.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről  

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

2.napirend: Vegyes Ügyek 

 

- Közútkezelői hozzájárulás kérése a 055/2 hrsz.-ú ingatlanra 

 

A polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A Képviselők a tervezet megtekintése után 

azon az állásponton vannak, hogy döntést a kérelemről akkor tudnak hozni, ha a terv készítője 

pontosan ismerteti hol készülne a kapubeálló, mivel a beadott rajzok nem egyértelműek. 

 

- Pócza Józsefné kérelme a Határ út felújításáról 

 

A polgármester ismerteti a kérelemben foglaltakat.  

A Képviselők felidézik, hogy tavaly is volt egy hasonló tartalmú kérelem, ami után a testület a 

területet bejárta és azt a megállapítást tette, hogy számos belterületi út rosszabb állapotban van, mint 

a Határ út. Az önkormányzatnak elsősorban a belterületi utak karbantartása a kötelezettsége, az idei 

költségvetési évben külterületi utat felújítani az önkormányzatnak nem áll módjában. 

 

- Csomai Lóránt kérelme a Lovasi Esték rendezvény alatt büfé szolgáltatás nyújtásáról 

 

A polgármester ismerteti a kérelemben foglaltakat. A Képviselők nem tudják megmondani lenne-e 

valós igény egy beszélgetésre a rendezvény után. Az önkormányzat embert nem tud biztosítani, 

hogy tovább nyitva tartson, illetve a meglévő infrastruktúra sem alkalmas a büfé üzemeltetésére. 

Azt javasolják, hogy felajánlják a jelen lévőknek azt a lehetőséget, hogy a Lovas Kikötőbe átsétálva 

folytathassák az esetleges eszmecserét. 
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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 11.30 órakor bezárta.  

Kmf. 

 

 
   

   

 


